


Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå-enhet AQL Inspektionsnivå
Nivå 3 < 0.65 G1

Nivå 2 < 1.5 G1

Nivå 1 < 4.0 S4

Kod Kemikalie Cas nummer Kategori
A Metanol 67-56-1 Primäralkohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitrilblandning

D Diklormetan 75-09-2 Klorinerad paraffi  n

E Koldisulfi d 75-15-0 Svavel som innehåller organisk förening 

F Toluen 108-88-3 Aromatisk kolväte

G Dietylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk och eterisk förening

I Etylacetat 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-85-5 Mättad kolväte

K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Oorganisk bas

L Svavelsyra 96% 7664-93-9 Oorganisk mineralsyra

Uppmätt  Genombrottstid Skyddsindex Uppmätt Genombrottstid Skyddsindex
> 10 minuter kat 1 > 120 minuter kat 4 

> 30 minuter kat 2  > 240 minuter kat 5 

> 60 minuter kat 3 > 480 minuter kat 6

Grupper av kemikalier Naturgummi Nitril Neopren PVC PVA Butyl
Lösningsmedel X X - - -

Ketoner X - X - X X

Syror X X X X -

Kolväten - X X - X

Oljor - X X X X

Fetter - X X X -

Organiska lösningsmedel - X X - X

ABC



Test Prestandanivå

1 2 3 4 5

Nötningsmotstånd (varv) 100 500 2000 8000

Skärbeständighet (faktor) 1,2 2,5 5 10 20

Rivhållfasthet (newton) 10 25 50 75

Punkteringsmotstånd (newton) 20 60 100 150



Test Resultat mäts i: Resultatnivåer

Nr 1 2 3 4

1 Efterbrinntid Sekunder ≤ 20 ≤ 10 ≤ 3 ≤ 2

1 Efterglödtid Sekunder oändlig ≤ 120 ≤ 25 ≤ 5

2 Kontaktvärme Temp°C efter 15 sekunder 100° 250° 350° 500°

3 Öppen låga Sekunder ≤ 4 ≤ 7 ≤ 10 ≤18

4 Strålningsvärme Sekunder ≤ 5 ≤ 30 ≤ 90 ≤ 150

5 Droppar metall Antal droppar ≥ 5 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35

6 Flytande metall Gram 30 60 120 200



Klass Testad vid: Godkänd för arbete under: Klass Testad vid: Godkänd för arbete under:

00 2 500V 500V 2 20 000V 17 000V

0 5 000V 1 000V 3 30 000V 26 500V

1 10 000V 7 500V 4 40 000V 36 000V

ESD  Electro Static Discharge (=elektronisk urladdning)
Människan är en utmärkt ledare av elektricitet. En person som exempelvis går över ett golv, bär ett klädesplagg 

av syntet eller arbetar vid en bänk kan bygga upp en statisk laddning på fl era tusen volt. Den här spänningen 

måste ta vägen någonstans. Det kan ibland få till följd att man får en ”stöt”. Inom en mängd varierande industrier 

kan statiska urladdningar skada produkter. Framför allt gäller det inom den ökande elektronikindustrin, där 

olika komponenter ofta kan vara väldigt känsliga. Andra exempel är: 

• bilindustrin, där statisk elektricitet utgör brandfara i lackeringsboxarna.

• kemisk och pyroteknisk industri, där explosionsrisk kan förekomma.

• laboratorium, där exakta uppmätningar kan försvåras.

Statisk elektricitet kan även orsaka produktionsstörningar inom olika in-

dustrier. Hur skall man då bli av med den statiska uppladdning man bär 

på? Den bör avledas genom användande av lämpliga

ESD-produkter, t ex avledande bord, stolar, golv samt de produkter du 

”tar på dig” såsom kläder, skor, handskar och armband. 

I vissa miljöer sk EPA = ESD Protected Area, är hela arbetsplatsen ESD-

skyddad. För att förhindra skador på produkter genom statiska urladd-

ningar bör varje arbetsplats defi nieras utifrån de krav som kan fi nnas på 

användandet av olika ESD-produkter.



Enklare att hitta rätt 
funktion för dina behov.

Vi har gjort det  enklare att hitta de handskar som du behöver.
Kyla, vatten och vassa saker är sådant man gärna skyddar sig
lite extra från. Vi har märkt ut det både i katalog, på hyllkant

och på proukterna lite extra med tydliga symboler

Vinterfodrade Handskar som håller dig varm och skön även när 
kvicksilvret krupit ned långt under nollstrecket.

Skärskydd Handskar där säkerheten är A och O. Finns i olika nivåer, 
men alla handskar är minst godkända enligt standard EN388.

Vattentåliga För fuktiga och regniga dagar, eller jobb där du riskerar 
bli blöt, men inte arbetar i en fuktig miljö konstant. 

Vattentäta Handskar som står emot väta och fukt till 100%.
Håller händerna torra även vid arbete i helvåta situationer.

STORLEKEN SPELAR FAKTISKT ROLL
Just då man väljer handskar är det av största vikt att välja rätt handskar. En dålig passform gör att du inte bara presterar 

sämre. Du får inte fullgott skydd, och risken för skavsår och skador ökar. Vi markerar varje handske i butiken. De fl esta 

fi nns i storlekarna 7-11 (Men det fi nns även strl 5, 6 och 12, 13).One size does not fi t all!

VILL DU LÄSA MERA OM HANDSKAR?
På vår hemsida fi nns detaljerad information om varje modell. Där kan du ladda ner användarinformation och pro-

duktblad, och läsa mer om material, standarder och annat som är bra att veta om handskar.

TYDLIGARE MÄRKNING ÄVEN I BUTIKEN
Vissa saker är viktigare än andra då man väljer handskar. Efter att vi intervjuat mängder av använ-

dare utkristalliserade sig två av de viktigaste informationskraven: Slitstyrka och Smidighet. Därför 

har vi märkt upp på butikshyllan med enkla illustrationer, hur slitstarka, respektive smidiga varje 

enskild handske är. Enkelt, och smart.




