
För NYA 
möjligheter...

Endast frånColad!

Letar du efter en lösning som skyddar både dig och din 
färg? Beställ nu dina nya Colad svarta nitrilhandskar för en-
gångsbruk! Kontakta order@emm.se eller din lokala 
Colad-återförsäljare.

Colad utformarunika möjligheter 
för slutanvändare som satsar på att 
uppnå resultat inom arbetsoch
företagsprocedurer. Det innebär 
ökad trivsel på jobbet, effektivitet, 
hållbarhet, yrkeskunnighet och vinst. 
Colad, inventing more. COLAD ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE EMM INTERNATIONAL 

EMM Sverige AB, Aminogatan 15, 431 53 Mölndal Sverige
T +46 (0)31 86 59 50  E order@emm.se  www.emm.se

Colad Korttidshandskar i Nitril, Svart
Finns i storlekarna S–2XL 

Alla handskar är inte lämpliga för användning i målningsprocessen. När man arbetar med målarfärger är det av största betydelse att 
skydda målaren. Utöver att skydda målaren är det även viktigt att handskarna skyddar färgen mot kontaminering. Vid sidan av arbets-
tid är det färgen som kostar mest vid målning. Colads handskar förhindrar att hår, fibrer och 
fett från huden kommer i kontakt med färgen samtidigt som de skyddar användaren mot 
kemikaliestänk. 
 • Tjocklek 0.15 mm (6 mil)
• Långt skaft (längd 285 mm)
• Strukturerade fingertoppar för bättre grepp
• Särskilt lämpliga för arbete med färg och lösningsmedel

Korttidshandskar i Nitril, Svart 
Specialutvecklade för användning under målningsprocessen och erbjuder komfort och skydd! 

Personlig skyddsutrustning (PPE)
CAT III enligt europeiskt direktiv 2016/425/EU. PPE 
av komplex design skyddar mot risker som orsakar 
irreversibla hälsorisker.

Storlek Dispenserask
60 pcs.

Dispenserask 
400 pcs.

M Art n 536000 Art n 536400

L Art n 536002 Art n 536402

XL Art n 536004 Art n 536406

2XL Art n 536006

Notified body number: 
2777

Puder-
fri

Fri från 
natur-
latex

Silikon-
fri

Engångs-
bruk

Relaterade produkter

Vägghållare för 
dispenserask 60 pcs.
Art n 5390

Vägghållare för 
dispenserask 400 pcs.
Art n 5364D

NY

Bulkdispenser 
Lätt att ta handskar från denna 
praktiska bulkdispenser.

Testresultat 
EN ISO 374-1:
2016 Type B

   JKPT


