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FLOMED 9500 Disposable Protective Hooded Coverall Type 5B/6B - 55 g/m2

FLOMED 9500 Fato Completo Descartável tipo 5B/6B - 55 gr/m2 

KEY FEATURES

•  Provides preliminary protection against dust and light  
liquid splashes.
•  Elasticated waist, ankles, and wrists provide convenience 
and freedom of movements.
•  Front zipper with storm �ap for comfortable �tting and 
additional protection. 
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Oferece proteção preliminar contra poeira e irrigação de 
líquidos leves.
• Cintura, tornozelos e pulsos elásticos proporcionam 
conveniência e liberdade de movimentos.
• Zipper frontal com aba para proteção confortável e prote-
ção adicional.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento 
anti-estático.
• Unisexo.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

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

Protection Levels – EU applicable Standards 

PPE Category III - Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.
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STORAGE & DISPOSAL

•  These coveralls 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 

•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Estes fatos completos 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. 

APPLICATIONS   |   APLICAÇÕES

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

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

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

ZIPPER

Microporous polyethylene laminate non woven
Laminado de polietileno microporoso não tecido

THREAD

FECHO

FIO

 55 ±  3 g/m2

Polyester
Poliéster

Poliéster
Polyester Braid

SUIT FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO FATO

PESO DO MATERIAL

TAMANHO

S 33-36 in 84-92 cm

M 36-39 in 92-100 cm

39-43 in 100-108 cm

43-45 in 108-115 cm

45-49 in 115-124 cm

49-52 in 124-132cm

52-55 in 132-140cm

L

XL

XXL

3XL

4XL

  64-67 in 164-170 cm

66-69 in 167-176 cm

  69-71 in 174-181 cm

70-74 in 179-187 cm

  73-76 in 186-194 cm

76-78 in 194-200 cm

78-81 in 200-206 cm

ALTURA PEITO 

SIZE HEIGHT CHEST 

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

hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior to 
removal of the garment.

Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remo-
ção da roupa.

MATERIALS   |   MATERIAIS

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.


