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FLOMED 9100 Protective Overboots - Single Use - 55 g/m2
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FLOMED 9100 Protective Overboots - Single Use - 55 g/m2

FLOMED 9100 Cobre-Botas de Proteção  - Uso Único - 55 gr/m2

KEY FEATURES

•  Anti-Slip  PVC sole.
•  Proven protective barrier to low concentration liquid 
chemicals, liquid and particulate biological hazards.
•  Comfortable to wear featuring breathable microporous 
laminate fabric to reduce the risk of heat stress.
•  Elasticated opening at ankle covering up to mid-calf.
•  Tie fastening improves wearer comfort and safety.
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Sola de PVC anti-deslizamento.
• Barreira protetora comprovada para produtos químicos 
líquidos de baixa concentração, líquidos e partículas 
biológicas perigosas.
• Confortável de usar, com tecido laminado microporoso 
respirável para reduzir o risco de stress por calor.
• Abertura elástica no tornozelo, cobrindo até ao joelho.
• Aperto por laço melhora o conforto e a segurança do 
usuário.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento 
anti-estático.
• Uso Único.
• Unissexo.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 
2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•   Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.
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Microporous polyethylene laminate PPSB non woven
Laminado de polietileno microporoso PPSB não-tecido

THREAD
FIO

 55 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

OVERBOOTS FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO COBRE BOTAS 

PESO DO MATERIAL

STORAGE & DISPOSAL

•  These Protective Overboots may be stored between 15°C and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light  
exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment. 
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

SIZE   |   TAMANHO

One Size (Fits size 42 - 46) 
Tamanho único (serve para tamanhos 42 - 46)

MATERIALS   |   MATERIAIS

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag in pairs.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado aos pares numa embalagem.

ALERTAS

Certi�que-se de que o produto é adequado para a aplicação e montado corretamente. Este nunca deve ser alterado ou 
modi�cado. 
A determinação �nal quanto à adequação destes produtos a uma determinada situação é da responsabilidade do 
empregador. 
As roupas de proteção eletrostáticas (ESD) não devem ser abertas ou removidas enquanto estiverem na presença de 
atmosferas in�amáveis ou explosivas ou durante o manuseamento de substâncias in�amáveis ou explosivas. 
Esta informação está sujeita a revisão a qualquer momento. Se tiver dúvidas, contacte os peritos técnicos. 

WARNINGS

Make sure that the product is suitable for the application and �tted correctly. Product must never be altered or 
modifed. 
Final determination as to the suitability of these products for a particular situation is the employer’s responsibility. 
Electrostatic Dissipative (ESD) Protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of �ammable 
or explosive atmospheres or while handling �ammable or explosive substances. 
This information is subject to revision at any time. If you have question you may contact technical experts. 



ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Estes cobre botas podem ser armazenados entre 15 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção da 
roupa.
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro
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