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KEMIKALIESKYDD

843  
0,06/240 mm

833  
0,10/240 mm

84301  
0,06/240 mm

84101  
0,10/240 mm

84501  
0,10/240 mm

848  
0,12/290 mm

858 / 85801  
0,15/280 mm

846  
0,19/290 mm

849  
0,19/290 mm

184A  
0,21/330 mm

186  
0,38/310 mm

18601  
0,38/330 mm

8145  
0,33/300 mm

8160 
0,5*/300 mm

8140 
0,38/300 mm

8150 
0,4/300 mm

81000 
0,8/300 mm

47A  
0,45/330 mm

48  
0,6/450 mm

7363 
0,3*/340 mm

CUT C

710 
0,3*/300 mm

7361 
0,3*/340 mm

7350 
0,3*/300 mm

7351 
0,3*/300 mm

71000 
0,2*/320 mm

Nitril/PVC

Engångs- 
handskar

(tjocklek / längd)

Kemikalie  - 
skyddshandskar

(tjocklek / längd)

*) Uppskattad tjocklek  
   för kemskyddslagret

Fodrade kemikalie-
skyddshandskar

Doppade handskar  
med stickad liner

(tjocklek / längd)

*) Uppskattad tjocklek  
   för kemskyddslagret

Nitril
Nitril, NBR är ett gummimaterial med högt motstånd mot 
genomstickning. Skyddar mot alifatiska kolväten som ex-
empelvis blyfri bensin, diesel, hexan, fotogen, lacknafta 
och oktan. Ger dåligt skydd mot aromatiska kolväten, 
exempelvis toluen.

Latex
Latex/naturgummi, NR har hög elasticitet och används inom sjukvård 
och hushållsarbete. Materialet ger dåligt skydd mot flera oljebase-
rade lösningsmedel, men kan användas mot vattenlösliga ämnen som 
väteperoxid, lut, glykol och vissa syror. Naturgummi innehåller ett 
protein som vissa människor kan vara överkänsliga mot.

555  
0,02/300 mm

558  
0,02/300 mm

02100  
0,062/400 mm

819A  
0,08/240 mm

825A  
0,10/240 mm

8190 
0,28/310 mm

12930 
0,3*/300 mm

12935 
0,3*/350 mm

10PG 
0,7*/350 mm

12945 
0,3*/450 mm

12910 
0,3*/700 mm

7370 
0,3*/300 mm

192 
0,5*/250 mm

239 
0,5*/250 mm

8175 
0,55/700 mm

620 
1,1*/300-320 mm

8170 
0,55/310 mm

8180 
0,45/310 mm

7390 
0,4*/300 mm

555 & 558: Cat. I 
handskar = mycket 
begränsat skydd. 
Lämpliga för mat-
hantering.

836  
0,12/240 mm 

Neopren

837  
0,12/290 mm 

Neopren

16  
0,34/350 mm 

Butyl

241  
0,68*/410 mm 
Neopren/Latex

2311  
0,7*/320 mm 

Neopren/Latex

2301  
0,7*/320 mm 

Neopren/Latex

494 
0,5*/450 mm 

Neopren 
CUT C

PVC (Vinyl) 
Polyvinylklorid, PVC, (vinyl) används både till tunna engångshandskar 
och tjockare kemikalieskyddshandskar. Materialet kan användas mot 
kemikalier såsom fosforsyra, väteperoxid, natrium- och kaliumhydroxid.

Neopren & Butyl 
Neoprengummi, CR, är ett elastiskt och relativt slit-
starkt gummimaterial som skyddar mot batterisyra, 
fenoxisyror, fosforsyra, saltsyra samt natrium- och 
kaliumhydroxid.
Butylgummi IIR skyddar mot aldehyder, glykoletrar, 
ketoner och syror. Butyl skyddar ofta även där andra 
gummimaterial presterar mindre bra.

PE
Polyeten är en termoplast 
som tål många kemikalier bra, 
men i tunna engångshandskar 
blir de bäst lämpade för 
enklare livsmedelshantering 
och lätta städuppgifter.

Vinterfodrad

Symbolförklaringar


