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ANVÄNDARINFORMATION BLÄSTEROVERALL 200410-XX 

 

Modell: Overall Typ 1 enligt EN ISO 14877:2002 

 

Kvalitet: 60% bomull, 40% polyester, förstärkningar med Cordura 

 

Plagg märkt med EN ISO 14877:2002 är godkänd för blästerarbete. 

Detta plagg har vi utvecklat för blästringsarbete tillsammans med blästrare. Det 

har fört oss fram till ett utförande och materialval som väl svarar mot ställda 

krav vid blästring. Ett specialmaterial som klarar ett stort slitage används till 

framsidan samt ärmarnas baksida. Ryggen är täckt med ett material som andas 

vilket gör den behaglig att bära. 

Blästeroverallen skall användas tillsammans med godkänd hjälm/mask med 

kappa som täcker axlar och skuldror samt handskar och stövlar (godkända för 

blästerarbete). 

 

• Bröstficka med lock 

• Innerficka 

• Resår vid handled 

• Resår vid fotled 

• Resårögla till tumgrepp 

• Resårögla till hålfot 

• Blixtlås som skyddas av ett lock med kardborrelåsning 

• Huva med snören 

• Fickor för knäskydd 

• Finns storlekarna C48 - C68 

 

Typgodkänd av: 

SGS Fimko 

Takomotie 8, 00380 Helsingfors, Finland. 

Anmält organ nr: 0598 

 
Etikettinformation: 
 
              Plagget uppfyller kraven enligt förordningen (EU) 2016/425 Personlig  
              skyddsutrustning PPE (försäkran om överensstämmelse enligt bilaga IX  
             (erhålls via epost) 
 
              Plagget uppfyller kraven enligt svensk standard Skyddskläder vid  

              blästring med kornigt slipmedel (ISO 14877:2002) 

 

Storlekstabell:  

Kroppsmått i cm 

Storlek Bröstmått Längd 

C46 92-96 170-176 

C48 96-100 170-176 

C50 100-104 176-182 

C52 104-108 176-182 

C54 108-112 176-182 

C56 112-116 182-188 

C58 116-120 182-188 

C60 120-124 182-188 

C62 124-128 188-194 

C64 128-132 188-194 

C66 132-136 194-200 

C68 136-140 200-206 

 

SKÖTSELANVISNING 

Tvättinstruktion: 

Får endast tvättas i mjukt vatten. Använd ej sköljmedel, syror eller 

kemikalier som avger syra (hydrolys) Får ej klorblekas. 

 

 
Vattentvätt              Tål ej klor-              Får ej                     Får ej                    Får ej 

Mild bearbetning    blekning               strykas                kemtvättas           torktumlas 

Maxtemperatur 
 

Instruktion för reparation av skyddskläder: 

Vid lagning använd samma tyg, tråd och tillbehör som plagget är 
tillverkat av. 

 
Kontaktinformation tillverkare: 

Stenungsunds Industrisand AB 
Stenunge väg 23 
SE-44431 Stenungsund, Sverige 
 
Telefon: 0303-880 60 
 
Hemsida: www.industrisand.se 
Epost: info@industrisand.se  
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