
Håndbeskyttelse 

REGLER OG STANDARDER FOR  
BESKYTTELSESHANDSKER
Europæisk lovgivning regulerer, hvilke krav der skal opfyldes, for at individuelt beskyttelsesudstyr kan blive CE-mærket. I hvert enkelt 
land er der en myndighed med ansvar for arbejdsmiljø, og disse myndigheder kan også tilvejebringe mere information på landets sprog.
 Det tidligere EU-direktiv 89/686/EØF blev erstattet af en ny EU-forordning 2016/425 i april 2019. Målet er at beskytte brugerens 
sundhed og sikkerhed bedre og sikre loyal konkurrence mellem virksomheder. Yderligere oplysninger om ændring af direktivet og dets 
konsekvenser finder du på Ejendals websted. To standarder for beskyttelseshandsker blev opdateret for nylig, EN 388 (mekaniske risici) 
og EN 374 (kemikalier og mikroorganismer). 

CE-KATEGORI 
EU-forordning 2016/425

Minimale risici. Beskytter brugerne mod minimale risici.

Andre risici. Opfylder både de grundlæggende krav og yderligere standarder, der kan 
gælde for specifikke anvendelsesområder.

Alvorlige risici. Omfatter kun beskyttelse mod risici, der kan få meget alvorlige 
konsekvenser, f.eks. dødsfald eller uoprettelige skader på helbredet.

• Brugeren må ikke kunne få skader på grund af sømme og kanter.
• Materialet må ikke skade brugeren.
• Handskerne skal være lette at tage på og af.
• Handskernes pH-værdi skal ligge mellem 3,5 og 9,5.
• Kromindholdet (VI) skal være mindre end 3 mg/kg i læderhandsker.
• Producenten skal angive, om handsken indeholder stoffer,  

som kan fremkalde allergier.
• Beskyttelseseffekten må ikke blive påvirket, hvis vaskeanvisningerne følges.
• Handskerne skal give bedst mulig fingerbevægelighed under hensyn  

til beskyttelsesbehovet.

Standarden definerer kravene til handsker for at beskytte brugeren mod kemikalier 
og mikroorganismer.

Handsker, der skal beskytte mod mikroorganismer og kemikalier, skal være tætte 
(uden huller). Tætheden testes ved at fylde handsken med vand eller luft.  Handsken er 
fejlbehæftet, hvis den lækker vand eller luft.

Cat. I

Cat. II

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009
Generelle krav og prøvningsmetoder

EN 374-1:2016 + A1:2018
Standard for beskyttelseshandsker mod 
kemikalier og mikroorganismer

EN 374-2: 2014
Gennemtrængningsmodstand

14



Hå
nd

be
sk

yt
te

ls
e 

Testmetode til måling af materialets modstandsdygtighed mod gennemtrængning af 
kemikalier på molekyleniveau og under kontinuerlig kontakt. Handsker klassificeres 
som type A, type B eller type C.  

EN 16523-1: 2015
Gennemtrængning af flydende kemikalier 
(erstatter EN 374-3: 2003)

Type af
handske Mærkning Krav

Type A EN ISO 374-1/Type A

UVWXYZ

Gennembrudstid > 30 min. for mindst seks kemika-
lier på den nye liste

Type B EN ISO 374-1/Type B

UVW

Gennembrudstid > 30 min. for mindst tre kemikalier 
på den nye liste

Type C EN ISO 374-1/Type C Gennembrudstid > 10 min. for mindst et kemikalie 
på den nye liste

 Liste over testkemikalier

Kode-
bogstav Kemikalie CAS-nummer Klasse

Ek
si

st
er

en
de

A Metanol 67-56-1 Primær alkohol

B Acetone 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitrilforbindelse

D Dichlormethan 75-09-2 Kloreret kulbrinte

E Karbondisulfid 75-15-0 Svovlholdig organisk forbindelse

F Toluen 108-88-3 Aromatisk kulbrinte

G Diætylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk æterforbindelse

I Ethylacetat 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-82-5 Mættet kulbrinte

K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Uorganisk base

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

N
ye

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

N Eddikesyre 99% 64-19-7 Organisk syre

O Ammoniumhydroxid 
25% 1336-21-6 Organisk base

P Hydrogenperoxid 
(brintoverilte) 30 % 7722-84-1 Peroxid

S Fluorsyre 40% 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre

T Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyd

Gennemtrængningsniveau Gennemtrængningstid (min.)

1 >10

2 >30

3 >60

4 >120

5 >240

6 >480

Listen over kemikalier, som handskerne kan testes for, er blevet udvidet med 
yderligere seks kemikalier. Der bruges stadigt flere kemikalier i industrielle 
sammenhænge, og nogle er ikke omfattet af den tidligere standard.
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Håndbeskyttelse 

EN 374-4: 2013
Modstandsdygtighed over  
for nedbrydning af kemikalier

EN 374-5: 2016
Beskyttelse mod mikroorganismer

EN 511:2006
Beskyttelseshandsker mod kulde

EN 407:2004
Beskyttelseshandsker mod termiske risici

Nedbrydning er en fysisk ændring af et handskemateriale på grund af kontakt med et 
kemikalie. Tegn på nedbrydning kan være delaminering, misfarvning, hærdning, 
blødgøring, dimensionelle ændringer, tab af trækbrudstyrke osv. Nedbrydning fastslås 
ved at måle den procentvise ændring i punkteringsmodstand for handskematerialet før 
og efter kontakt med kemikaliet. Resultaterne af nedbrydningstesten skal vises i 
brugerinstruktionen for alle tre handsketyper.

Den nye standard introducerer test af beskyttelse mod virus. Den tidligere standard 
dækkede kun svamp og bakterier.
 Ny mærkning på emballagen vil angive, om handskerne kun beskytter mod bakterier 
og svampe eller mod bakterier, svampe og virus. Piktogrammet for biologisk risiko 
anvendes til mærkning af handsker, der beskytter mod bakterier og svamp. 
Piktogrammet ledsages af ordet "VIRUS", hvis handsken opfylder kravene til 
virustesten.

Beskyttelseshandsker mod kulde testes i to forskellige kuldesituationer: A, 
konvektionskulde (luftbåren kulde) og B, kontaktkulde (direkte berøring af kolde 
genstande). Hvis det er relevant, kan handskens modstand mod 
vandgennemtrængning, C, også testes. 

EN 511 - Testmetoder 

Beskyttelsesniveau 0 1 2 3 4

A. Konvektionskulde 
(isolering ITR/m²)

I<0,10 0,1<I 
<0,25

0,15<I 
<0,22

022<I 
<0,30

0,30<I

B. Kontaktkulde  
(termisk modstand R/m²)

R<0,025 0,025<R 
<0,050

0,050<R 
<0,100

0,100<R 
<0,150

0,050<R

C. Vandgennem- 
trængning, 5 min.

pene- 
tration

ingen 
gennem-
træng-
ning

Handsker mærket med dette piktogram viser, at handsken beskytter mod en eller 
flere af de termiske risici. Handskerne testes for et eller flere af følgende:
• Modstand mod antændelse
• Modstand mod kontaktvarme 
• Modstand mod konvektionsvarme
• Modstand mod strålningsvarme
• Modstand mod små stænk af smeltet metal 
• Modstand mod store stænk af smeltet metal

 

 EN 407 - Testmetoder 

Beskyttelsesniveau 1 2 3 4 

A. Antændingsmodstand (s) 
Efterbrændetid
Efterglødetid

≤20 
ingen 
krav

≤10
≤120 

≤3 
≤25

≤2 
≤5

B. Kontaktvarme (s) 100°C  
≥15 

250°C  
≥15 

350°C  
≥15 

500°C  
≥15 

C. Konvektionsvarme (s) ≥4 ≥7 ≥10 ≥18 

D. Strålingsvarme (s) ≥7 ≥20 ≥50 ≥95 

E. Små stænk af metal (antal) ≥10 ≥15 ≥25 ≥35

F. Store metalstænk (g) 30 60 120 200 

ADVARSEL Handsken må ikke komme i kontakt med flammer, hvis handsken ikke 
består beskyttelsesniveau 3 ved test af modstand mod antændelighed. 

VIRUS
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4 x 4 3 c p

Slagdæmpning 
(mærkning, hvis kravene opfyldes) 
ISO snittest/snitmodstand 
(A–F eller X)
Punkteringsmodstand (0–4)
Rivemodstand (0–4)
Coup-test/skæremodstand 
(0–5 eller X)
Slidstyrke (0–4)

en 388:2016  

EN 388:2016 + A1:2018
Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

I den reviderede version af EN 388: 2016 er der to test af snitmodstand til rådighed. 
Coup-metoden er den samme som tidligere og bruges til materialer, der ikke påvirker 
æggen. For materialer, der vil påvirke klingen, f.eks. de fleste skærebestandige 
materialer, er TDM-test påkrævet. I disse tilfælde er TDM-resultatet det faktiske 
referenceresultat, mens resultatet fra Coup-testen kun er vejledende og derfor bliver 
markeret med et X.

a. Slidstyrke (beskyttelsesniveau 0-4) 
Antal cyklusser, der kræves for at slide huller med slibepapir i en cirkulær test af  
handskemateriale under konstant tryk og bevægelse. Højeste beskyttelsesniveau er 4, 
hvilket modsvarer perioder.

b. Snitmodstand, Coup-test (beskyttelsesniveau 0–5) 
Her måler man det antal perioder, som er nødvendig for, at en roterende cirkelkniv 
med konstant hastighed skærer gennem handsken. Resultatet sammenlignes med et 
referencemateriale, og man opnår et indeks. Højeste beskyttelsesniveau er 5, hvilket 
svarer til et indeks på 20. 

c. Rivemodstand (beskyttelsesniveau 0-4) 
Testen viser den kraft, der kræves for at sprede en rift i en rektangulær test på en 
handske med et startindsnit, til en maksimal kraft på 75 N.

d. Punkteringsmodstand (beskyttelsesniveau 0–4)  
Testen viser, hvor høj kraft, der er nødvendig, for at stikke hul i handsken med et søm 
med et bestemt mål, og en vis hastighed (10 cm/min.).

Beskyttelsesniveau 1 2 3 4 5

a) Slidstyrke (antal perioder) 100 500 2000 8000  

b) Skæremodstand (indeks) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c) Rivemodstand (Newton) 10 25 50 75  

d) Punkteringsmodstand (Newton) 20 60 100 150  

e. Snitmodstand via ISO 13997 skæretest (beskyttelsesniveau A-F) 
Testen viser den effekt, der kræves til at skære gennem en prøve med en rektangulær 
klinge i en Tomodynamometer (TDM). Denne test er valgfri, såfremt bladet i kupforsøget 
ikke bliver påvirket, hvorefter det bliver referencen for skæremodstand.

Beskyttelsesniveau A B C D E F

e) Skæremodstand (N) 2 5 10 15 22 30 

f. Slagdæmpning (beskyttelsesniveau P) 
Prøvningen for beskyttelse mod slag udføres i henhold til en standard for beskyttelses-
handsker til motorcyklister, EN 13594:2015. Håndfladen eller baghånden kan testes, 
men på grund af lille flade kan området for fingrene ikke prøves efter denne metode. 
Slagkraften er 5 J, og den overførte kraft skal være mindre end 9 kN i et enkelt slag,  
og middelværdien skal være under 7 kN. I denne test er resultatet enten godkendt eller 
ikke godkendt P = pass.

Beskyttelsesniveau P

f) Slagdæmpning, EN 13594:2015  Pas (niveau 1 ≤ 9 kN)
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Håndbeskyttelse 

ESD
IEC 61340-5-1
IEC 61340-4-3

ESD er en forkortelse for Electro Static Discharge (elektrostatisk udladning). 
Produkter, som er mærket med ESD, opfylder gældende krav og standarder for ESD-
beskyttelse. ESD-godkendelsen må ikke blandes sammen med elsikkerhed. Hvis 
arbejde udføres i nærheden af spændingsførende ledninger, skal kravene i henhold til 
nationale bestemmelser følges. For at ESD-handsker og sko skal fungere 
tilfredsstillende skal såvel det personlige udstyr som arbejdspladsen være afledende.

PRØVNINGSMETODE
Den internationale standard IEC 61340-5-1 anvendes for at sikre, at ESD-handsker 
klarer systemresistanskravet, hvilket betyder, at modstanden gennem operatøren til 
jord er lavere 109Ω. Prøvningen udføres ved 12 % luftfugtighed. Sko prøves i henhold til 
understandarden IEC61340-4-3, hvor man sikrer sig, at skoene har en modstand til 
jord, som er lavere end 108Ω. 

BESKYTTELSESHANDSKER TIL 
HÅNDTERING AF FØDEVARER

Denne test anvendes på materialer og genstande, der er beregnet til at komme i 
kontakt med fødevarer og med drikkevand. I henhold til forordning 1935/2004:
'Materialerne og genstandene skal fremstilles i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis, så de under normale eller forudsigelige forhold for deres 
anvendelse ikke overfører deres bestanddele til fødevarer i mængder, der kan:
• udgøre en fare for menneskers sundhed
• medføre en uacceptabel ændring i fødevarens sammensætning eller en forringelse 
af dens organoleptiske egenskaber.'

Alle Ejendals handsker med "fødevarekontakt"-piktogrammet er i overensstemmelse 
med forordning (EU) 1935/2004 og forordning (EU) nr. 2023/2006 og forordning  
(EU) nr. 11/2011.
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EN 12477:2001+ A1:2005 
Beskyttelseshandsker til svejsere

Standarden angiver, hvordan handsker skal udformes til beskyttelse af hænder og 
håndled under svejsning og lignende arbejdsopgaver. Svejsehandsker skal testes i  
henhold til EN388:2016 + A1:2018 og EN 407:2004.

Handsker klassificeres i henhold til resultater af test 388 og EN 407 som type A og/eller 
type B:
•  Type A er handsker med høj modstandsdygtighed, men lavere fleksibilitet og 

smidighed.
•  Type B er handsker med lavere modstandsdygtighed, men højere fleksibilitet og 

smidighed.

Svejsehandsker skal være længere end almindelige beskyttelseshandsker og have  
størrelserne i henhold til nedenstående tabel:

Håndstørrelse 6 7 8 9 10 11

Minimumlængde på handske (mm) 300 310 320 330  340 350

Handsker til lysbuesvejsning skal testes for elektrisk vertikal modstand i henhold til  
EN 1149-2. Elektrisk vertikal modstand for handsker af type A-og B skal være >105 Ω.

EN 16350: 2014
Elektrostatiske egenskaber

Anvendelsen af elektrostatisk dissipative ("antistatiske") handsker er vigtigt i miljøer 
med risiko for brand og/eller eksplosion. Her skal det undgås, at der opstår en 
spændingsforskel mellem brugeren og omgivelserne, som udløses, når der opstår 
kontakt – det, vi i daglig tale plejer at kalde at få "stød".


