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EN ISO 21420:2020
Beskyttelseshandsker. Generelle krav og testmetoder.

VIGTIGE ÆNDRINGER I FORHOLD TIL EN 420:2003+A1:2009
Tidligere var det kun en europæisk standard, men nu er den blevet konverteret til 
den internationale standard ISO 21420:2020. På grund af denne konvertering er der 
foretaget nogle ændringer, og derfor er der tilføjet nye krav.

Handsker, der allerede er certificeret i overensstemmelse med EN 420:2003 +A 
1:2009, behøver ikke at blive certificeret igen før deres nuværende certifikat 
udløber. Nye handsker, der bliver lanceret på markedet, vil blive certificeret efter den 
nye standard EN ISO 21420:2020.

De vigtigste krav, der er anført under den nye standard, er handskedesign og 
-udformning, kemisk uskadelighed, komfort og effektivitet (dimensionering og 
fingerbevægelighed), elektrostatiske egenskaber og fremstillingsoplysninger.

HANDSKEDESIGN OG -UDFORMNING
Den opdaterede vejledning beskriver, at beskyttelseshandskerne ikke må forringe 
ydeevnen i forbindelse med aktiviteten, samtidig med at de giver tilstrækkelig 
beskyttelse mod risici. 

En ny overvejelse i denne standard er, hvordan beskyttelseshandsker tages korrekt 
på og af. Under disse handlinger må lag af genanvendelige flerlags handsker ikke 
adskilles, og handskernes design skal minimere den nødvendige tid til at tage dem på 
og af.

KEMISK USKADELIGHED
Kemisk uskadelighed anses for at sikre, at beskyttelseshandsker ikke påvirker 
brugerens sundhed eller hygiejne negativt. Materialerne i handskerne må ikke 
under forudsigelige normale forhold udskille stoffer, der almindeligvis vides 
at være toksiske, reproduktionstoksiske, kræftfremkaldende, mutagene, 
allergifremkaldende, ætsende, sensibiliserende eller irriterende. Ud over den 
tidligere pH-kontrol af materialer, der indeholder gummi og plast, er PAH’er 
(polycykliske aromatiske hydrocarboner) nu medtaget som stoffer, der skal testes 
for.In addition to the previous pH check for materials containing rubber and plastics, 
PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) have now been included as substances to be 
tested for.
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Listen med stoffer, der nu skal kontrolleres ,er: 
• pH i alle materialer, nu inklusive gummi og plast. Alle materialer testes separat. 

Handskernes pH-værdi skal ligge mellem 3,5 og 9,5.
• Kromindholdet (VI) skal være mindre end 3 mg/kg i læderhandsker. Alle 

anvendte lædertyper og farver skal testes.
• Azofarvestoffer, som frigiver kræftfremkaldende aminer, mindre end 30 

mg/kg for hver af de kræftfremkaldende aromatiske aminer, der er anført i 
analysemetoderne

• DmFa (dimethylformamid) i handsker, der indeholder PU (1 000 mg/kg)
• Nikkel i metalliske dele ved langvarig hudkontakt; mindre end 0,5 µg/cm2 /uge
• PAH (polycykliske aromatiske hydrocarboner) i gummi- eller plastmaterialer i 

direkte kontakt med huden (1 mg/kg), uanset om handsken er beregnet til privat 
eller erhvervsmæssig brug

KOMFORT OG EFFEKTIVITET
Den nye standard skitserer kravene til handskernes størrelse og fingerbevægelighed. 
Fingerbevægelighed defineres som den “manipulerende evne til at udføre en opgave 
med hænderne”.

Producenterne skal definere deres egne størrelsessystemer, der skal svare til 
handskens brugerstørrelser. Størrelseri den nye standard varierer nu fra 4 til 13. De 
kriterier, der vurderes for at bestemme størrelsesoverensstemmelse, inkluderer 
håndomkreds og håndlængde (afstanden fra håndleddet til spidsen af langfingeren).

Handskens fingerbevægelighed bestemmes af flere faktorer, herunder tykkelse af 
handskemateriale og elasticitet. Ved vurdering af handskens fingerbevægelighed 
testes fire handsker. Fingerbevægelighed gradueres efter diameteren på den 
mindste stålstift, der kan samles op fra en flad overflade tre gange på 30 sekunder. 
Hvis der ikke kan opsamles nogen stålstifter, er det opnåede niveau nul.

ELEKTROSTATISKE EGENSKABER
De yderligere krav, der er beskrevet i afsnit 4.4.1, er relevante for alle 
beskyttelseshandsker, der er beregnet til at blive båret i områder med eksplosive 
eller brandfarlige risici. I dette tilfælde skal elektrostatiske egenskaber testes i 
overensstemmelse med EN 16530:2014, og piktogrammet til venstre kan bruges 
til mærkning. Om nødvendigt skal EN 1149 del 1:2006 eller 3:2004 anvendes til 
at fastsætte handskernes yderligere overfladeelektrostatiske egenskaber. Det er 
relevant fo at fastsætte yderligere krav til overfladeelektrostatiske egenskaber eller 
ladningsforfald.

FREMSTILLINGSOPLYSNINGER:
Kravene til produktmærkning er også ændret. I den nye standard er producenter 
forpligtet til at tilføje sporbarhedsdata om produktfremstilling, såsom batchnummer 
eller fremstillingsdato eller handskens brug efter dato, hvor det er relevant.

Producenten skal fremlægge en liste over kendte allergener i beskyttelseshandsken 
efter anmodning.


