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Hvordan velge riktig hanske
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EN 374 BESKYTTELSE MOT KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER

• EN 374 spesifiserer hanskenes evne til å beskytte brukeren mot kjemikalier og
mikroorganismer.



29

Dette skal vi beskytte oss i mot.

• Fakta om risikosetninger som uttrykker
• Kreftfare (C):

R40 Mulig fare for kreft
R45 Kan forårsake kreft
R49 Kan forårsake kreft ved innånding

• Mulighet for arvestoffskade (M):
R46 Kan forårsake arvelige skader
R68 Mulig fare for varig helseskade

•
Reproduksjonsskade (R):
R60 Kan skade forplantningsevnen
R61 Kan gi fosterskader
R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen
R63 Mulig fare for fosterskader
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EN 374 BESKYTTELSE MOT KJEMIKALIER OG MIKROORGANISMER

• EN 374 spesifiserer hanskenes evne til å beskytte brukeren mot kjemikalier og
mikroorganismer.

• Degrasjon (nedbryting) er en skadelig forandring av hanskematerialet.

• Penetrasjon (inntrenging) kjemikaliens vei gjennom porøse materialer, pinholes.
Kvalitetsnivå i  AQL

• Permasjon (gjennomtrengning) kjemikaliens vei gjennom selve hanskematerialet, viktig å
måle gjennombruddstiden.
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EN 374-3: 2003
Vernehansker i mot
kjemikalier og mikroorganismer

Gjennombruds

tid

Kjemikalier kan angripe en hanske, uten at det kan ses med det blotte øye.

Noen molekyler kan passere gjennom hanskematerialet og trenge seg gjennom til
innsiden, selv om det ikke er noen hull.

Hansken kan ofte føles helt tørr.

Denne effekten kaldes gjennomtrengning. Gjennomtrengningsdata fremkommer
ved to målinger.

1. Gjennombruddstid (GBT). Den tid det tar for et kjemikalie å bryte gjennom
hanskematerialet. Målt i minutter.

2. Gjennombruddsgrad (GBG). Den hastighet det tar kjemikaliet å bryte gjennom
hanskematerialet etter gjennombrudd; målt i Kjemikalie resistanse oversikt som:
H=hurtig, M=mellom, L=langsom, 0=ingen.

Permasjon / Molekylær diffusjon
Gjennomtrengning→ ←
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EN 374-3: 2003
Beskyttelse mot fare for gjennomtrengning av kjemikalier er vist i skjemaet, ved den tid det tar for
et kjemikalie å trenge gjennom hanskens materiale.

Beskyttelses
index Gjennombruddstid i minutter

1 > 10 min

2 > 30 min

3 > 60 min

4 > 120 min

5 > 240 min

6 > 480 min

EN 374-3



34

HVOR LENGE KAN JEG BRUKE EN KJEMIKALIEHANSKE ?
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prEN ISO 374:2015

Permeation – Kjemikalie test

• 18 test kjemikalier i stedet for 12
• Resultatet er gjennomsnittet gjennombrudd tid ut av de 3 prøvene

3

6 Nye
kjemikalier
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prEN ISO 374:2015

Permeation - Nye merkekrav
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– TYPE C:
Minst nivå 1 - mer enn 10 min - mot

1 kjemikalie på listen

– TYPE B:
Minst nivå 2 - mer enn 30 min - mot minst

3 kjemikalier på listen

– TYPE A:
Minst nivå 2 - mer enn 30 min - mot minimum 6
kjemikalier på listen

EN ISO 374-1/Type C

EN ISO 374-1/Type B

EN ISO 374-1/Type A
XYZ

UVWXYZ

Dette krav kan brukes for de kjemiske vernehansker med eller uten mikroorganisme
beskyttelse
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prEN ISO 374:2015

Gamle piktogram vs Nye piktogram

3

JKL

EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-1/Type B EN ISO 374-1/Type A

XYZ UVWXYZ

EN ISO 374-5 EN ISO 374-5
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Chemical Guardian



40

KUNDE UNIK KJEMIKALIEGUIDE

• Sikkerhetsdatablad

• Cas nr og %



57

Ta tak i ytterkanten, nær håndleddet
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Vrenges over  hånden

Hold i den vrengte hansken
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Skyv fingrene under håndleddet i hansken, være forsiktig så du ikke berører
utsiden av hansken
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Løsne fra innsiden, og skape en pose for begge hansker
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All forurensning blir inne i hanskene.
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Kast hanskene ( Spesialavfall ?)
Husk å vaske hendene grundig
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Velg riktige hansker til ditt arbeid.

Takk for deres oppmerksomhet !

Har dere spørsmål ? Ta gjerne kontakt med meg.

Det er også hjelp å hente på:

www. Ansell.eu

Med vennlig hilsen
Bjørn Tiberg Pettersen

bjorn.tibergpettersen@ansell.com


