
MICRO X
52% polypropylen + 48% mikroporøs polyetylen film, 65 g/m², hvit
Str. M – 3XL

Produsent:
Bulldog Protective Workwear AS, Mulagata 56, 5580 Ølen • Tlf. 52767660 • www.bulldogworkwear.no

• Engangsdress til beskyttelse mot støv, damp, partikler og fuktighet 

• Egnet til maling og lakkering, understellsbehandling av biler,  
beskyttelse mot smørestoffer, polyuretanskum, enkelte kjemikalier,  
 svake syrer og luter.

• Hette og glidelås; strikk i hette, ben og armer

• Loer ikke og er derfor ideell til lakkeringsarbeider

• Puster

• Lett vekt og gir god bevegelsesfrihet

Cat III
EN ISO 13688:2013
EN 13034:2005/A1: 2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 
EN 14325:2004 
EN 1149-5:2018
EU type-examination certificate no. CE 0986210057-00-00
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament 
and of the Council



BRUKERVEILEDNING

MICRO X 

Bruksområder 
Bulldog MICRO X er en laminert korttidsdress, beregnet til å beskytte brukeren mot støv og skitt.  
Den kan også benyttes for å beskytte produkter eller miljø som brukeren er i kontakt med. Dressen er an-
ti-statisk og den er silikon og latex-fri.  

Dersom dressen brukes f.eks. i forbindelse med asbestsanering, må alle overganger til masker, fottøy, hansker 
etc. forsegles grundig med tape. Dressen er ikke egnet til beskyttelse mot giftig støv. 

Dressen er beregnet til korttidsbruk. Den må skiftes regelmessig. Brukstid kan ikke spesifiseres, da det 
avhenger av ytre påvirkninger, bruksmiljø og bruksmåte.       
 
Dressen skal ikke benyttes i miljø med giftig støv, i kjemisk industri etc.

Materiale: 52% POLYPROPYLEN + 48% POLYETYLEN FILM, 65 g/m2. Hvit farge.

Lagring
Produktet lagres tørt og i den forpakning det leveres i fra produsent. Oppbevares tørt.

Deponering etter bruk 
Dressen kan uten fare for miljøet deponeres via vanlige renovasjonsordninger, men dersom den er tilsølt må 
den behandles som spesialavfall dersom det kreves for det stoffet den har blitt utsatt for.   

Produsent/Importør:
Bulldog Protective Workwear AS
Mulagata 56
5580 Ølen
Tlf. 52767660 
www.bulldogworkwear.no


