Product Data Sheet Voor KLEENGUARD* A50 Ademende overall ter bescherming tegen spatten en vaste deeltjes Met capuchon / Wit

Productinformatie
Product code klant

96810 - 96850

Omschrijving

KLEENGUARD* A50 Ademende overall ter
bescherming tegen spatten en vaste deeltjes - Met
capuchon / Wit

Overzicht
Productgegevens

31/01/2017

Status

On Sale

Verpakking Configuratie
Inhoud collo

25 Overalls

Buitenverpakkingsmateriaal

Papier

Commodity Code

62101098

Verpakking en pallettisering
Code/maat ITF Code

EAN Barcode

Afmeting collo Netto/Bruto Type Pallet LxBxH
(LxBxH)(cm) Gewicht
pallet (m)
(kg)

Colli per
pallet

96810-S

05027375042799 036000096811

60 x 40 x 25

5.005/5.97

E5

1.20 x 0.80 x 1.40 4 x 5 =20

96820-M

05027375042805 036000096828

60 x 40 x 25

5.455/6.42

E5

1.20 x 0.80 x 1.40 4 x 5 =20

96830-L

05027375042812 036000096835

60 x 40 x 25

5.935/6.9

E5

1.20 x 0.80 x 1.40 4 x 5 =20

96840-XL

05027375042829 036000096842

60 x 40 x 25

6.28/7.25

E5

1.20 x 0.80 x 1.40 4 x 5 =20

96850-XXL

05027375042836 036000096859

60 x 40 x 30

6.755/7.79

E5

1.20 x 0.80 x 1.35 4 x 4 =16

Inner
Gross
Weight
(Kg)

Productomschrijving
Beschermende overall voor eenmalig gebruik biedt meer veiligheid en comfort in hoge risico gebieden. Biedt algemene
bescherming tegen op water gebaseerde chemische spatten, vloeistoffen en stofdeeltjes met antistatische bescherming.
Ideaal voor: biedt hoog niveau van bescherming tegen grotere deeltjes, radioactief stof en chemische spatten; draagt bij tot
vermindering van de verontreiniging in lage pluis en kritische omgeving; voor werken in farmaceutische industrie, productie,
nutsbedrijven, elektronica, landbouw en spuiterij.
Verkrijgbaar in wit en blauw, zeer ademend, antistatisch, siliconenvrije overalls in de maten S tot XXXL met speciaal
ontworpen capuchon geschikt voor het dragen van een masker, twee-weg rits, sterke gestikte naden en dubbellaags materiaal
voor comfort, veiligheid en sterkte.
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Features and Benefits
Features

Benefits

Aanvullende behandeling

Zorgt voor verbeterde naleving van veiligheid

Beschermende kleding voor eenmalig gebruik om veiligheid en
comfort in risicovolle gebieden te verbeteren

Voor uitstekende olie afstoting en mechanische bescherming voor
droge en/of licht geoliede voorwerpen taken plus uitstekende grip te
bieden

Geschikt voor gebruik als bescherming tegen vaste deeltjes en
zwevende radioactieve besmetting

Zorgt voor verbeterde productiviteit

Goedgekeurd als Complex Ontwerp (Categorie 3) uitrusting

Toegevoegde sterkte voor eenvoudig aantrekken

Materiaal met zeer lage pluistafgifte

Teken van kwaliteit en bescherming

Product Configuration
Technology

SMS

Pluisarm

Ja

Ademend

Ja

Steriel

Nee

Latexvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Kleur

Wit

Zeer goed zichtbaar

Nee

Lichtgewicht

Nee

Internationale normen en symbolen
Marketing
Materiaal keuze
Technologie – Kleding

Markt

ISO 9001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit
management systemen, is nu stevig
verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de
verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de
kwaliteitseisen en ter
verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancierklantrelaties."

Oplossing

Safer Workplace

Productive Workplace

We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u
is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en
uw belangrijke werk te beschermen.

Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie.
Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw
productiviteit te verbeteren.

Standard RE
Werkkleding Type 5
EN ISO 13982-1:2004 Particle Protection

Werkkleding Type 6
EN 13034:2005 - Limited
Splash Protection
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Bescherming tegen verontreiniging door radioactief stof
EN 1073-2:2002

Chemische bescherming
Chemical Protection

Antistatisch
EN 1149-1:1995

Eenvoudig - CAT I, Gemiddeld - CAT II of Complex - CAT III
CE Mark

Kleding
Assortiment symbolen

Test Results
Test

Result

-EN ISO 13935-2 Sterkte van de naden (Grabtest)

Klasse 3 van 6

EN ISO 13982-2 - Weerstand tegen naar binnen lekkende deeltjes
(afgeplakt met tape bij de polsen, enkels en capuchon)

GOEDGEKEURD

BS EN 863:1996 - Perforatieweerstand

Klasse 2 van 6

EN 1073-2 - Radioactief stof

Klasse 1

EN 13274-4 M3 - Weerstand tegen ontvlammen

GOEDGEKEURD

EN 530 M2 - Slijtageweerstand

Klasse 3 van 6

EN ISO 13934-1 - Treksterkte

Klasse 1 van 6

EN ISO 17491-4 (gewijzigd) - Weerstand tegen doordringen van
vloeistoffen (neveltest)

GOEDGEKEURD

EN ISO 7854 MB - Weerstand tegen beschadiging door buigen

Klasse 4 van 6

EN1149-5 - Antistatic

GOEDGEKEURD

ISO 6530 - Vloeistofafstotend

10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 van 3

ISO 6530 - Weerstand tegen doordringen van chemische vloeistoffen

10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 3 van 3

ISO 9073-4 - Trapezoïdale scheurvastheid

Klasse 1 van 6

Verpakking
Verkoopeenheid

Collo

Max gewicht(kg)

8.57

Afmeting collo (LxBxH)(cm)

60 x 40 x 30

Binnenverpakkingsmater
iaal

Low Density Polyethylene

3/4

Product Data Sheet Voor KLEENGUARD* A50 Ademende overall ter bescherming
tegen spatten en vaste deeltjes - Met capuchon / Wit
Instructions

Geen bleekmiddel op chloorbasis
gebruiken.

Niet chemisch reinigen.

Ontvlambaar. Verwijderd houden
van open vlammen, vonken of
intense hittebronnen. Het materiaal
begint te smelten bij ongeveer de
aangegeven temperatuur.

Het open-boek pictogram geeft aan
dat de gebruiker de
GEBRUIKSINSTRUCTIES moet lezen
en begrijpen voordat het kledingstuk
gebruikt wordt.

Niet strijken.

Niet drogen in een droogtrommel

Niet wassen.

Informatie
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke
beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen, getoond in deze brochure. Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo
nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is
bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties
voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de
geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid
overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

Infofax gegevens

infofax@kcc.com

Websites

www.kcprofessional.nl

Opslagcondities

Droog bewaren. Opslaan op
een koele droge plaats en
beschermen tegen blootstelling
aan direct zonlicht, intens
kunstmatig licht of blootstelling
aan bronnen van straling of
ozon.

Duurzaamheid

Dit product heeft een onbeperkte
houdbaarheid.

Nummer Klantenservice

Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale
kantooruren 0318 697691

Land van Oorsprong

China
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