
HANDSCHOEN SELECTIE GIDS 
Snij bestendig



OMSTANDIGHEDEN COATINGS

Droog PU, Latex, Nitril (Schuim, Korrelig, Glad)

Nat Latex, PU, Nitril (Schuim, Korrelig)

Olie/Vet Nitril (Schuim, Korrelig)

Chemicaliën Latex, Nitril, PVC

Hitte Leder

Koude Alle

EEN GIDS VOOR HET SELECTEREN VAN DE 
JUISTE SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN 
NAAR DE NIEUWE EN388:2016 NORMEN
De beste manier om de juiste handschoenen te selecteren is om een proces in drie stappen te 
doorlopen, waarbij de uit te voeren taak, de aard van het gevaar en het risico op letsel worden 
geïdentificeerd.

• Taak - Wat voor werkzaamheden doe je? Hoeveel vingergevoeligheid of grip is er nodig? Wat zijn je 
werkomstandigheden?

• Gevaar - Bepaal wat het letsel is dat zou kunnen voorkomen en hoeveel invloed u daar zelf op heeft?
• Risico - Wat is de kans op letsel tijdens het uitvoeren van uw taak?

Taak

Beoordeel het type werkzaamheden en bepaal hoeveel vingergevoeligheid, grip en flexibiliteit nodig is. Bekijk 
de omstandigheden van de werkomgeving.

Aard van de werkzaamheden 
•   Lichte taak: weinig slijtage en een relatief schone omgeving.  
 Fijn geweven en hoog gevoelig materiaal voorzien van een  
 handpalm coating kan worden overwogen
  
•  Gemiddeld gebruik: verschillende werkomstandigheden  
 maar nog steeds lage slijtage
  
•  Heavy duty: hoge slijtage, zware werkomstandigheden, vuile  
 omgeving
Vereiste vingergevoeligheid - Handschoenenmateriaal  
•  Laag: grote omvangrijke items hanteren - lederen   
 handschoenen, PVC. 7-gauge weefsel
 
•  Gemiddeld: kleinere items verwerken die in één hand kunnen  
 worden vastgehouden - Polyester, Aramide. 10-gauge weefsel
 
•  Hoog: hanteren van zeer kleine voorwerpen die in de   
 vingertoppen kunnen worden gehouden - nylon, HPPE, 13 tot  
 18 gauge weefsel

Er zijn veel verschillende materialen beschikbaar om handschoenen 
van te vervaardigen. De bovenstaande voorbeelden zijn slechts 
enkele van de materialen die door Portwest worden gebruikt.

HANDSCHOEN COATINGS

Er is een oneindig aantal taken, 
werkomstandigheden en individuele wensen 
en vereisten op te sommen waardoor het 
onmogelijk is om voor iedere combinatie 
van factoren één enkel type handschoen te 
benoemen. De informatie aan de linkerkant 
is om u te helpen een keuze te maken  welke 
het beste bij uw situatie past.



Gevaar
Wat kan een mogelijke verwonding of letsel veroorzaken? Verdeel de taak in 5 gevaren en stel vervolgens vast 
in hoeverre u in staat bent om die gevaren uit te sluiten.

Als chemicaliën een deel van het gevaar vormen is dit het grootste 
gevaren faktor en moet de bescherming hiertegen voorrang krijgen 
op de snijbestendigheid. Chemische gevaren kunnen complex 
zijn. Als u niet zeker weet welke bescherming u moet gebruiken, 
neem dan contact op met uw Portwest Area Sales Manager.

Warmte- en koude gevaren moeten afzonderlijk worden 
beoordeeld. Vaak vormt een warmte- of koude gevaar de grootste 
gevaren faktor. De noodzaak om te beschermen tegen dit soort 
gevaren beperkt het aantal handschoen modellen waaruit u kunt 
kiezen.

Risico

Hoe groot is de kans op een mogelijke verwonding? Het risico kan in 6 factoren worden verdeeld.

Nadat u een risico inventarisatie hebt uitgevoerd voor de taken die 
u moet uitvoeren, kunt u een Gevaar x Risico calculatie gebruiken 
om de juiste niveaus van snijweerstand te selecteren.

Door de hoogte van het risico te vermenigvuldigen met de mate 
van gevaar krijgt u een prestatieniveau (een waarde) waarmee u de 
vereiste snijweerstand kunt bepalen. In de nieuwe testmethoden 
wordt gebruik gemaakt van een Newton-waarde. Als u deze 
methode volgt, verkrijgt u de juiste Newton-waarde.

Gebruik de twee bovenstaande tabellen om de vereiste minimale 
snij bestendigheid te berekenen.
bijv. Hoog risico (5) x Beperkte controle (4) = 20

INDENTIFICATIE VAN HET GEVAAR FAKTOR

Geen gevaar 1

Volledig controleerbaar gevaar 2

Gecontroleerde maatregelen 3

Beperkte controle 4

Geen controle 5

RISICO OP LETSEL OF VERWONDING FAKTOR

Niet waarneembaar risico 1

Zeer laag risico 2

Laag risico 3

Gemiddeld risico 4

Hoog risico 5

Zeer hoog risico 6



In de onderstaande tabel worden de prestatieniveaus (waarden) uitgelegd.

Pas het prestatieniveau toe op het EN388: 2016-niveau hieronder om het juiste niveau van snijbestendigheid te 
vinden.

Handschoenen worden getest tot een minimum prestatieniveau. 
Als u niet zeker bent van het vereiste niveau van snijbestendigheid, 
kies dan het eerstvolgende niveau hoger. Als uw beoordeling 
bijvoorbeeld 12 Newton suggereert, dan is de keuze voor een D- 
niveau handschoen wellicht beter.

Portwest heeft meer dan 30 modellen snijbestendige 
handschoenen en mouwen in het assortiment en het juiste model 
voor vrijwel elke taak, wij werken er continu aan om telkens 
nieuwe en verbeterde snijbestendige modellen op de markt te 
brengen.

RISICO SNIJBESTENDIGHEID PRESTATIE (NEWTON) = (RISICO X GEVAAR)

6 6 12 18 24 30

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Gevaar 1 2 3 4 5

PRESTATIENIVEAUS VOLGENS EN388: 2016

SNIJBESTENDIGHEIDSNIVEAU A B C D E F

SNIJBESTENDIGHEIDSNIVEAU 

(NEWTON)
2 5 10 15 22 30



DE VOLGENDE GENERATIE 
HAND BESCHERMING



Neem voor meer informatie contact op met info@portwest.com of neem contact op 
met uw locale Area Salesmanager

www.portwest.com


