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Det rette udstyr til 
den enkelte person
Udbuddet af beskyttelseshandsker er 
stort, og det kan af og til være svært at 
vælge. For at lette dit valg af handsker 
og for at få de bedst mulige forudsæt-
ninger for at udføre arbejdsopgaverne 
er der nedenfor en oversigt over de 
forskellige materialers egenskaber samt 
mærkninger og beskyttelsesniveauer. 

Oversigt over engangshandsker

Nitril Latex Vinyl

Syntetisk materiale – Akrylnitril og butadien Naturgummi Polyvinylklorid (pvc), tilsat blødgørere

Egenskaber:
Meget slidstærk
Behagelig at bruge
Materialet tilpasser sig hånden
Tåler kemikalier
Væsketæt
Minimal allergirisiko
Helt glat eller med teksturerede fingerspidser 

Egenskaber:
 Høj elasticitet
 Høj komfort
 Slidstærk
 Væsketæt
 Miljøvenlig
 Helt glat eller tekstureret

  Indeholder latexprotein, som kan forårsage 
type 1-allergi

Egenskaber:
Hudvenlig
Transparent
Glat yderside (utekstureret)

Uelastisk

Anvendelsesområder:
·  Pleje, brede anvendelsesmuligheder også 

ved kontakt med blod og medicin
·  Kemikaliehåndtering i laboratorier og 

visse dele af forarbejdningsindustrien*
· Rengøring*
· Fødevarer

Anvendelsesområder:
·  Enkel rengøring uden stærke kemikalier
·  Fødevarehåndtering

Anvendelsesområder:
·  Servering uden kontakt med fede føde-

varer
·  Enkel rengøring uden stærke kemikalier
·  Simple plejeopgaver

* Tåler ikke alle aggressive kemikalier.

  Vores engangshandsker er CE-mærket og afprø-
vet i henhold til europæiske standarder, hvilket 
angives for det enkelte produkt.

  Piktogram, som viser, at produktet er testet og 
godkendt til håndtering af fødevarer.

EN 455 Krav til medicinske engangshandsker
Del 14, som stiller krav til og måler:
· Tæthed
· Størrelsesbestemmelse
· Strækevne før og efter accelereret ældning
· Biologisk evaluering
· Lagringsegenskaber

EN 374 Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer
Del 13, til bestemmelse af:
·  Modstand mod penetration af kemikalier og/eller mi-

kroorganismer (mekanisk tæthed).
·  Modstand mod gennemtrængning af kemikalier (an-

gives som gennembrudstid i minutter).

  Piktogram for mikroorganismer, beskyttelse mod 
biologiske risici.

  Piktogram for væsketæthed samt beskyttelse mod 
afprøvede kemikalier i angivet periode.

  Piktogrammet betyder, at der findes yderligere 
oplysninger om handskens egenskaber.

Mærkninger og beskyttelsesniveauer 
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