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Allmänt 

 

Artikelnummer:  5200##   
 

Beskrivning:  BodyGuard®  
                                  Premium Comfort Overall 

 

För en hel dag med arbetskomfort och personlig säkerhet! 
 
Tillgängliga storlekar: 
520046 (storlek 46)            520056 (storlek 56) 

520048 (storlek 48)            520058 (storlek 58)             
520050 (storlek 50)            520060 (storlek 60)             

520052 (storlek 52)            520062 (storlek 62)             

520054 (storlek 54)            520064 (storlek 64)     
 

           

Specifikation 

 
Material:                      Nylontaft (taffeta 190T) – (huvumaterial) 1 % karbontråd 

Armhåla/rygg:           Elastisk stickad (ventilerad) 
Ärmar:                        Spandex 

Huva:                        Elastisk 

Färg:    Grå. 
Blixtlås:   Dolt blixtlås, kan öppnas I båda ändarna. 

Egenskaper:                Fri från silikon, damm och ludd. 
Förpackning:   Per styck i kartong. Streckkodsetikett och storleksmärkning på kartongen. 

 

Märkning:                             Personlig skyddsutrustning (PPE) 
                                               Kategori I enligt EU -direktiv 2016/425 – grundläggande 

                                               personlig skyddsutrustning skyddar mot minimala risker. 
 

                                               Enligt 1149-3, Metod 2: Tid för elektrostatisk avledning. 
NY 

HÖGRE 
KOMFORT 
 

 

Anmärkning 

 

Colad BodyGuard® overall speciellt framtagen för att ge användaren en bekväm overall som kan användas 
dag efter dag utan obehag. Det andningsbara materialet är töjbart vilket ger en kroppsnära passform. 

Vidare är den antistatisk och icke genomskinlig. Colad BodyGuard® är en representative overall som kan 
användas dagligen i upp till 3 månader. 

 

Tvättråd 
 

 
 
Varning 
 

Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den 
information som ges i det tekniska databladet. Information om arbetsmiljö och miljösäkerhet finns angivet 

på säkerhetsdatabladet (MSDS), via colad.co. Det är användarens ansvar att läsa och följa informationen. 

 
Produkterna är avsedda för professionell användning. Nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga 
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skyddskläder ska användas. 

Reparationer ska alltid utföras i enlighet med originalutrustningstillverkarens regler och specifikationer. All 
information ska tas i beaktande, granskas och verifieras av användaren. Specifika tillämpningar och 

användningsomständigheter ligger utanför EMM International B.V:s kontroll. Det är användarens ansvar 

att avgöra huruvida de produkter som nämns är lämpliga för användarens specifika tillämpning. 
 

Skapad av: 

 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.se                                                                                                             www.colad.co      
 

 

http://www.emm.se/
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