
Samlet info gældende de  
vigtigste nyheder i den  
reviderede EN ISO 374:2016
 Standard for beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer





Den europæiske standard for handsker, der skal beskytte mod 
farlige kemikalier og mikroorganismer, er blevet revideret 
og opdateret. Den nye standard blev offentliggjort i 2017 og 
erstatter EN374-1:2003.

Ændringen bliver kun synlig for forbrugeren med en ny mærkning på 
produkterne. Bemærk, at det stadig er vigtigt rådføre sig med vores 
salgskonsulenter om anvendelsen af handskerne. Der skal altid udføres 
en risikovurdering af aktiviteterne på arbejdspladsen ved at tage 
specifikke arbejdsforhold i betragtningen for at afdække de nøjagtige 
krav til beskyttelse.

En ny opdateret 
standard

KORT OM ÆNDRINGERNE
•  Der er nu tre niveauer for handskebeskyttelse Type A, B og C. Handskerne bliver 

mærket i overensstemmelse med nye piktogrammer.

• Yderligere seks kemikalier er tilføjet til den nuværende liste med kemikalier.

•  Hvis beskyttelse mod vira er et krav, er en ekstra test nødvendig: ISO 374-5:2016.

•  Gennembrydningsmetoden er ændret fra EN374-3:2004 til EN 16523-1:2015.

•  Test af nedbrydning (EN374-4:2013) er nu et krav for hvert testet kemikalie i 
gennembrydningstesten.

•  Handsker, der ikke beskytter mod mekaniske risici, skal ikke længere testes i 
henhold til EN388.



NYE MÆRKNINGER
Piktogrammet med kolben og spørgsmålstegnet er fjernet  
fra den nye standard. Dette, i kombination med den udvidede  
liste med kemikalier, giver bedre viden om handskernes 
beskyttelsesevne. Det giver kunden en fordel, da det vil bære 
nemmere at vælge den rette kemikaliebeskyttelseshandske.



TRE BESKYTTELSESNIVEAUER
Den nye standard angiver tre beskyttelsesniveauer, baseret på gennem-
brydnings- evne. Handskerne bliver klassificeret som Type A, Type B  
eller Type C, og mærket i overensstemmelse med nye piktogrammer.  
Type A-handsker yder den højeste beskyttelse. 

Type A –  Mindst niveau 2-ydelse (mere end 30 min.) mod mindst  
6 kemikalier på listen.

Type B –  Mindst niveau 2-ydelse (mere end 30 min.) mod mindst  
3 kemikalier på listen. 

Type C –  Mindst niveau 1-ydelse (mere end 10 min.) mod mindst  
1 kemikalie på listen.

Bemærk, at gennembrydningstiderne for de forskellige beskyttelsesniveauer ikke har ændret sig.

Handske- 
type Mærknings- krav

Type A EN374-1:2016/Typ A

UVWXYZ

Gennembrydnings-
tid > 30 min. for 
mindst 6 kemikalier 
på den nye liste 

Type B EN374-1:2016/Typ B

UVW

Gennembrydnings-
tid > 30 min. for 
mindst 3 kemikalier 
på den nye liste 

Type C EN374-1:2016/Typ C Gennembrydnings-
tid > 10 min. for 
mindst 1 kemikalie 
på den nye liste 

Ydelsesniveau 1 2 3 4 5 6

Gennembrydningstid (min.) >10 >30 >60 >120 >240 >480



NYE TESTEDE KEMIKALIER
Listen med kemikalier, som handskerne er testet med, er blevet udvidet 
med yderligere seks kemikalier. Der er anvendes et stigende antal  
kemikalier ved industrielle arbejdsopgaver, og nogle af dem var ikke  
dækket af den tidligere standard.

A Metanol 67-56-1 Primær alkohol

B Acetone 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitriler

D Dichloromethan 75-09-2 Kloreret hydrocarbon

E Carbondisulfid 75-15-0
Svovl med indhold af organiske 
forbindelser

F Toluen 108-88-3 Aromatisk kulbrinte

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk og æterforbindelse

I Ethylacetat 141-78-6 Ester

J n-Heptyl 142-82-5 Mættet carbonhydrid

K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Uorganisk base

L Svovlsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk syre, oxiderende

M Salpetersyre 65% 7697-37-2 Uorganisk syre, oxiderende

N Eddikesyre 99% 64-19-7 Organisk syre

O Ammoniumhydroxid 25% 1336-21-6 Organisk base

P Hydrogenperoxid   30% 7722-84-1 Peroxid

S Fluorbrintesyre 40% 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd
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For handsker, der beskytter mod  
bakterier, skimmelsvamp og vira.

For handsker, der beskytter mod  
bakterier og vira.
 VIRUS

BESKYTTELSE MOD MIKROORGANISMER: ISO 374-5:2016
Det ny standard introducerer tests for beskyttelse mod vira.  
Den tidligere standard dækkede kun skimmelsvamp og bakterier.

Ny mærkninger på emballagen vil angive, om handskerne kun beskytter 
modbakterier og skimmelsvamp, eller mod bakterier, skimmelsvamp og vira. 
Piktogrammet med biologisk risiko anvendes til at markere beskyttelse 
mod bakterier og skimmelsvamp. Piktogrammet bliver ledsaget af ordet 
“VIRUS”, hvis handsken opfylder kravene til virustestmetoden.



TEST AF DEGRADATION
Krav til nedbrydning er helt ny for denne standard. Nedbrydningen er 
ændringen i punkteringsstyrken efter kontakt med det pågældende  
kemikalie*. Under testen bliver handsken perforeret før og efter kontakt 
med med et specifik kemikalie. Degradation bliver testet for alle kemikalier, 
som er krævet i mærkningen.

* Rapporteret som en procentdel.



MANCHETAFPRØVNING AF LÆNGERE HANDSKER
Der har også været ændringer i afprøvningen for handsker med beskyttelses
manchetter. Tre prøvninger fra håndfladen bliver testet for alle handsker.  
Hvis handsken har en manchet på 400 mm eller derover, bliver prøvninger fra  
manchetten også testet. Formålet er at sikre, at beskyttelsesmanchetter giver 
samme beskyttelsesniveau som håndfladen.

DEFINITION AF TERMER
Penetration
Penetration medfører, at kemikalierne flyder gennem huller og defekter i handske
materialet på et ikkemolekylært niveau.

Permeation 
Permeation er en proces, hvor kemikalierne opløses i og passerer gennem handske
materiale på molekylært niveau. Gennembrydningstiden er så lang tid det tager for 
kemikaliet af bevæge sig gennem materialet og komme i kontakt med huden. 

Degradation 
Degration er en forringelse af handskematerialets fysiske modstand, forvoldt af 
kemisk påvirkning. Tegn på nedbrydning omfatter flager,ekspandering, opløsning, 
ændringer i mål, ændringer i udseende, hærdning, blødgøring, osv. 

TESTOPLYSNINGER
 • Penetrationstest: i henhold til EN 3742: 2014
 • Permeationstest: i henhold til EN 165231: 2015, der erstatter EN 3743
 • Degradationstest: i henhold til EN 3744: 2013
 • Virusbeskyttelsestest: i henhold til EN 166044: 2004 (methode B)





EJENDALS AB
Box 7, SE793 21 Leksand, Sverige

Tlf +46 (0) 247 360 00
Kundeservice Danmark +45 2815 1545  

info@ejendals.com | order@ejendals.com
www.ejendals.com

1710019


