
OxyLac
OXYLINE BRAND

Dzięki podwyższonym właściwościom ochronnym kombinezon
OxyLac jeszcze lepiej chroni przed zanieczyszczeniami, pyłem,
areozolami, brudem*

• Stuprocentowy materiał polipropylenowy 55g/m² typu
MPFL (pokryty filmem mikroporowatym) zwiększa
jego wytrzymałość i odporność na działanie
czynników zewnętrznych

• Ergonomiczny kaptur

• Wydłużona osłona zamka błyskawicznego

• Elastyczne ściągacze w kapturze, nadgarstkach
i nogawkach zapewniające lepsze doszczelnienie

• Ściągacz w talii poprawia dopasowanie
do sylwetki co zwiększa komfort pracy

Zastosowania:

• Lakiernictwo
• Prace remontowo-budowlane
• Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń
• Nakładanie powłok przemysłowych
• Przeprowadzanie kontroli w zakładach pracy (kombinezon dla gości)
• Prace ogrodowe
• Sprzątanie
• Ochrona odzieży

*Długość używania tego kombinezonu zależy bezpośrednio od sposobu użycia i
zachowanej ostrożności, należy mieć na uwadze to, że jest to kombinezon
jednokrotnego użytku lub krótkotrwałego użytku. Gwarantuje odpowiedni poziom
ochrony użytkownikowi w części, którą zakrywa kombinezon przeciwko zagrożeniom
spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze stałe nietoksyczne i innymi
podobnymi odpadami nietoksycznymi oraz przed lekkimi zagrożeniami fizycznymi
takimi jak otarcia, zadrapania etc. i małymi natryskami cieczy nietoksycznych. Nie
należy stosować tego ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu. DEKLARACJA
ZGODNOŚCI: Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem: www.oxyline.eu
Produkt zaprojektowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

Ver.2

Kurz, pył i brud
Aerozole, ciecz

... zanieczyszczenia, pyły, aerozole, brud - a Ty nadal czysty

www.oxyline.eu

Kombinezon ochronny kategorii I - OxyLac dla lakierników

Rozmiary

Pakowanie

Ilość w kartonie - 50 szt.
Ilość kombinezonów na palecie - 1200 szt.
Ilość kartonów na palecie - 24 szt.
Waga kartonu z kombinezonami ≈ 10 kg
Wymiary kartonu - 48 cm x 28 cm x 46cm
Data przydatności do użytkowania 5 lat od daty produkcji,
która znajduje sie na etykiecie produktu.

S M L XL XXL XXXL

Wysokość
ciała (cm) 164-170 170-176 176-182 182-188 189-194 194-200

Obwód klatki
piersiowej (cm) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132


