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Godt at huske på:

At beskytte eller blive beskyttet, det er spørgsmålet?

 Med handsker, forklæder og andet beskyttelsesudstyr bliver 

arbejdet ganske enkelt mere sikkert for både mennesker og omgi-

velser. Det vigtigste er, at beskyttelsen passer til opgaven som 

hånd i handske.

Engangs- 
beskyttelse 
Kvalitet betaler sig. Engangsbe-
skyttelse skal være tilstrækkelig 
god til at give den rigtige funk-
tion uden at hindre arbejdet 
unødigt. Ud over omkostning-
erne ved kasserede produkter 
kan brugeren komme til at 
betale dyrt med sit helbred, 
hvis produkterne ikke holder til 
strabadserne. Beskyttelse, der 
skal bruges i længere tid, skal 
være af et åndbart materiale, 
f.eks. nonwoven. Findes som 
kitler og huer.

Montage- 
handsker 
Funktion og fleksibilitet er alfa 
og omega. Handskerne skal 
beskytte, men ikke hindre arbej-
det. De skal være åndbare og 
behagelige at have på i længere 
tid. Tendensen går mod synte-
tiske handsker, som giver mere 
smidige og stærkere handsker 
af en høj og ensartet kvalitet. 
Montagehandsker bør være 
fri for sømme for at give den 
maksimale fingerspidsfølelse.

Som hånd i handske
Vi ved, at det er vigtigt hurtigt at finde den rigtige handske. 
Derfor har vi tydeligt angivet størrelserne på vores egne 
engangshandsker med forskellige farver fra XS-XL.

Engangs- 
handsker 
En god handske sidder til og er 
rar at have på, uden at det føles 
trættende for hænderne. Den 
er beregnet til opgaven og skal 
kunne tåle eventuelle stoffer, 
som brugeren kommer i kon-
takt med. Husk, at en engangs-
handske kun skal bruges én 
gang i én arbejdssituation og 
derefter tages af og kasseres. På 
den måde beskytter handskerne 
både brugeren og omgivelserne 
mod smitte.

XS
5 -6

S
6 -7

M
7 - 8

L
8 -9

XL
9 -10

SKYDD DK 2012.fm  Page 62  Thursday, October 11, 2012  8:31 AM

dkkthth
Rektangel




