
Normen 
P i tatserPmroNmargotc ien iveau

E N 420 Algemene eisen handbescherming

E N 388 Handschoenen tegen mechanische ris ico's
A: Schuurweerstand (0 - 4)
B: Snijweerstand (0 - 5)
C: Scheurweerstand (0 - 4)

ABCD D: Perforatieweerstand (0 - 4)
E N 374 Handschoenen tegen chemische ris ico' s  en micro-organismen

VEREISTEN
Het vloeistofdichte gedeelte van de handschoen moet gelijk zijn aan minstens de minimumlengte van de handschoenen gespeci�ceerd in
EN 420.
Penetratie: een handschoen mag niet lekken wanneer ze aan een lucht- en waterlektest onderworpen wordt. Ze wordt getest en
geïnspecteerd in overeenstemming met een Aanvaardbaar Kwaliteitsniveau (AQL).
Prestatien i veau Aanvaardbaar kwaliteitsniveau
Niveau 3 < 0,65
Niveau 2  < 1,5
Niveau 1 < 4,0
Het pictogram ‘chemisch bestendig’ moet gepaard gaan met een code van minstens 3 letters. Die code verwijst naar de codeletters  van de
chemicaliën (uit een lijst van 12 standaardchemicaliën) waarvoor er een doorbraaktijd van minstens 30 minuten bereikt werd.
ABC
Code letter Chemische stof Casnummer Categorie

lohocla eriamirP 1-65-76lonahteMA
noteK 1-46-76 notecAB

gnilletsnemaslirtiN 8-50-57 lirtinotecAC
eniffarap edreerolhceG 2-90-57 naahtemroolhciDD

neffots ehcsinagro tem levawZ 0-51-57 ediflusidfotslooKE
fotsretawlook ehcsitamorA 3-88-801 neeuloTF

enimA 7-98-901 enimalyhteiDG
gnilletsnemasrehte ne hcsilcycoreteH9-99-901 narufordyharteTH

retsE 6-87-141 taatecalyhtEI
fotsretawlook edgidazreV 5-58-241 naatpeH-nJ

esab ehcsinagronA 2-37-0131 %04 edixordyhmuirtaNK
ruuz laarenim hcsinagronA 9-39-4667 %69 ruuzlevawZL

Gemeten doorbraaktijd Beschermingsindex Gemeten doorbraaktijd Bescherm i ngsindex
4 essalknetunim 021 >1 essalknetunim 01 >
5 essalknetunim 042 >2 essalknetunim 03 >
6 essalknetunim 084 >3 essalknetunim 06 >

E N 374-1 Handschoenen tegen chemische ris ico' s  en micro-organismen
Het pictogram ‘laag chemisch bestendig’ of ‘waterdicht’ wordt gebruikt voor
handschoenen die geen doorbraaktijd van minstens 30 minuten halen bij minstens drie
chemicaliën uit de gede�nieerde lijst, maar die voldoen aan de penetratietest.

E N 374-2 Handschoenen tegen chemische ris ico' s  en micro-organismen
Het pictogram ‘micro-organisme’ moet gebruikt worden wanneer de handschoen bij de
penetratietest op zijn minst een prestatieniveau 2 haalt.
Wat zoveel wil zeggen dat het AQL minimaal 1,5 dient te zijn

E N 407 Handschoenen die bescherming bieden tegen thermische gevaren
Deze norm speci�ceert de thermische weerstand van veiligheidshandschoenen tegen hitte en/of vuur.

A Weerstand tegen ontvlambaarheid (prestatieniveau 0 -  4)
Gebaseerd op de tijd dat het materiaal blijft branden en gloeien nadat de ontstekingsbron verwijderd is. De naden van de handschoen
mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden niet los gaan.

B Weerstand tegen contacthitte (prestatieniveau 0 - 4)
Gebaseerd op het temperatuurbereik (100-500°C) waarbij de drager gedurende minstens 15 seconden geen pijn voelt. Als een score van
3 of hoger behaald wordt, moet het product minstens een score van 3 in de ontvlambaarheidstest halen. In het andere geval wordt het
maximumniveau voor contacthitte als niveau 2 aangeduid.

C Weerstand tegen geleidingshitte (prestatieniveau 0 -  4) 
Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht van een vlam kan vertragen. Er mag alleen een prestatieniveau verm eld
worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.

D Weerstand tegen stralingshitte (prestatieniveau 0 -  4) 
Gebaseerd op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen wanneer ze aan een bron van stralingswarmte blootgesteld
is. Er mag alleen een prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de
ontvlambaarheidstest behaald heeft.

E Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal (prestatieniveau 0 - 4) 
Het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om de handschoen tot een bepaald niveau op te warmen. Er mag alleen een
prestatieniveau vermeld worden, wanneer de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest behaald heeft.

F Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal (prestatieniveau 0 - 4) 
Het gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om vlekjes of gaatjes te veroorzaken in een namaakhuid die direct achter de
handschoen aangebracht is. Als de metalen druppels op het materiaal van de handschoen blijven kleven of als dat ontbrandt, heeft de
handschoen de test niet doorstaan.

De handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand .
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Normen  
P i tatserPmroNmargotc ien iveau

E N 511 Handschoenen die bescherming bieden tegen koude tot -50°C
Deze norm geldt voor handschoenen die handen tegen geleidings- en contactkoude tot -50°C beschermen

Het pictogram ‘koude’ gaat samen met een getal van 3 scores:
ABC A Weerstand tegen gelei dingskoude (prestat ien iveau 0 - 4)

Gebaseerd op de thermische isolatie die de handschoen biedt bij de koudeoverdracht via geleiding.
B Weerstand tegen contactkoude (prestati eniveau 0 - 4)

Gebaseerd op de thermische weerstand van het handschoenmateriaal wanneer dat aan een koud voorwerp blootgesteld wordt.
C Penetratie door water (0 of 1)

0 = penetratie van water
1 = geen penetratie van water
Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand

E N 12477 Lashandschoenen
Deze norm is een combinatie van EN 420, EN 380 en EN 407 en van toepassing op beschermende handschoenen voor het manueel lassen
en snijden van metalen en voor aanverwante processen.

EN 12477: Beschermende handschoenen voor lassers. Norm voor het manueel lassen van metalen
Beantwoorden aan EN 420, met uitzondering van de lengte:

Maat 7: 310 mm
Maat 8: 320 mm
Maat 9: 330 mm
Maat 10: 340 mm
Maat 11: 350 mm

Vere i lgeeweb etorg( B epyTA epyTnets ijkhe id, TIG -lassen)
(EN -n iveaus)

12 neruhcS
11 nedjinS
12 neruehcS
12 seitarofreP
23 diehraabmalvtnO
11 ettihtcatnoC

Geleidingshitte 2
23 nettaps enielK
41 diehkjilgeeweB

E N 60903 E lektriciteitshandschoenen
EN 60903: Deze norm bevat alle eisen voor een e�ciënte bescherming tegen elektrische stroom en refereert niet naar andere
handschoennormen zoals EN 420 en EN 388

Klasse werkspanni gn
<00 V 005,2V 005
<0 V 000,5V 000,1
<1 V 000,01V 005,7
<2 V 000,02V 000,71
<3 V 000,03V 005,62
<4 V 000,04V 000,63

E N 421 Deze norm is  van toepass ing op handschoenen die bescherming bieden tegen radioactieve besmetting.
De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat naar de speci�eke beschermende eigenschappen verwijst.
Om tegen radioactieve besmetting te beschermen, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gede�nieerd in
EN 374 doorstaan.

E N 10819 B escherming tegen schokken,  schokabsorptie (E N 10819)
Handschoenen die aan deze norm voldoen zijn onderworpen aan de methode voor het beoordelen van overdraagbaarheid van trillingen
door de handschoen op de plaats van de handpalm.

E N 659 B randweerhandschoenen 
In norm EN 659 worden de minimumprestatieniveaus en testmethoden beschreven voor brandweerhandschoenen, bestemd voor normale
brandbestrijding, waaronder zoek- en reddingsacties. Brandweerhandschoenen voor speciale toepassingen, zoals die in prEN 1486
worden genoemd, en handschoenen bestemd voor interventies waarbij contact met oliën en chemicalien voorkomt vallen buiten deze
norm.
Brandweerhandschoenen moeten met betrekking tot de tests tegen schuurweerstand, snijweerstand, scheurweerstand en
perforatie(prik)weerstand volgens EN 388 ten minste weerstandsindicator 2 halen.
• Weerstand tegen ontvlammen: ten minste 4;
• Weerstand tegen geleidingshitte: ten minste 3;
• Weerstand tegen contacthitte: ten minste 2; 

De weerstand tegen stralingshitte dient in de gebruiksaanwijzing te worden vermeld.
Het voeringsmateriaal mag niet smelten, druipen of ontbranden.

Food Handschoenen geschikt voor de voedingsindustrie
Let wel: per materiaal zijn diverse inzetgebieden geschikt
Bijvoorbeeld vinyl kan niet ingezet worden bij vette voedingsmiddelen als vlees en vis
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Maat 6: 300 mm

testspanning
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