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FLOMED 9700 Sealed Protective Hooded Coverall - Type 3B/4B - Single Use - 55 g/m2

FLOMED 9700 Fato Completo de Proteção Selado - Tipo 3B/4B - Uso Único - 55 gr/m2

KEY FEATURES

•  High levels of chemical hold out and mechanical strenght.
•  Seams are taped with a multi-layer co extruded tape which 
o�ers a consistent seal and barrier to hazardous dusts and 
high-pressure liquid jets.
•  Elasticated waist, ankles, and wrists provide convenience and 
freedom of movements.
•  Front zipper with storm �ap for comfortable �tting and 
additional protection. 
•  Storm �ap contains adhesive for additional protection.
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Single Use | Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Alto nível de resistência química e resistência mecânica.
• As costuras são coladas com uma �ta extrudida de várias 
camadas, que oferece uma barreira a substâncias perigosas na 
forma de poeiras ou jatos líquidos de alta pressão.
• Cintura, tornozelos e pulsos elásticos proporcionam conveniência 
e liberdade de movimentos.
• Zipper frontal com aba para proteção confortável e proteção 
adicional.
• Aba contém adesivo para proteção adicional.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento 
anti-estático.
•  Uso único | Unissexo.

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 - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

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

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

SUIT FABRIC

FABRIC WEIGHT

ZIPPER

Microporous polyethylene laminate PPSB non woven
Laminado de polietileno microporoso PPSB não-tecido

THREAD

MATERIAL DO FATO

PESO DO MATERIAL

FECHO

FIO

 55 ± 3 g/m2

Polyester
Poliéster

SEAM TAPE

TAPA COSTURAS

Top layer : Spunbond anti-bacterial non-woven
Bottom layer : Polypropylene water-proof �lm

Camada superior: Spunbond anti-bacteriano não tecido
Camada inferior: Filme de polipropileno à prova de água.

Poliéster
Polyester Braid

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

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

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

ALERTAS

Deve ser selecionado o tamanho apropriado de modo a garantir o movimento na sua utilização, enquanto mantém a 
sua segurança. 
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. 
Para proteção total, coloque �ta adesiva ao longo da aba de proteção, prenda os punhos, tornozelos e capuz aos 
equipamentos de proteção individual adicionais adequados.  
Esta informação está sujeita a revisão a qualquer momento. Se tiver dúvidas, contacte os peritos técnicos. 

WARNINGS

An appropriate size garment should be selected to allow su�cient movement for the task whilst maintaining a 
secure �t.
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. 
For full protection, tape along length of storm �ap; tape cu�s, ankles and hood to suitable, additional personal 
protective equipment.
This information is subject to revision at any time. If you have question you may contact technical experts. 

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

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

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado numa embalagem.
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ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

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

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 
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.

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


