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BETINGELSER BELÄGGNING

TORR PU,LATEX,NITRIL (Foam,sandy,slät)

Våt Latex,PU,Nitril (foam,Sandy)

Oljig / flott Nitril (Foam,Sandy )

Kemiska Latex,Nitril,PVC

Värme (Hetta) Läder

Kyla Alla

EN VÄGLEDNING FÖR ATT VÄLJA 
DE KORREKTA HANDSKAR FÖR 
SKÄRSKYDD 
FÖR DEN NYA STANDARDEN EN 388:2016
Det lämpligaste sättet att välja handskar är att använda en 3-stegs process. Att identifiera uppgiften, 
faran och risken för skada.

• Uppgift - Vad gör du? Hur mycket finger Känsla behövs? Var jobbar du med?
• Risk - Identifiera vad som kan orsaka skada och vilken kontrollnivå har du?
• Risk - Vad är sannolikheten för skada när du utför uppgiften?

Risker

Bedöm vilken typ av arbete som görs och bestämma hur mycket fingerfärdighet / flexibilitet behövs. Granska 
villkoren för arbetsmiljön.

Typ av arbete 
•   Lätt plikt: lågt slitage och en relativt ren miljö.   
 Högmätningsmaterial kan övervägas med palmbeläggning
  
•  Medellånga arbetsuppgifter: olika arbetsförhållanden men  
 fortfarande lågt slitage
  
•  Tung belastning: högt slitage, tuffa arbetsförhållanden,  
 smutsig miljö

Obligatorisk fingerfärdighet - Handskar Material  
•  Låg: Hantering av stora skrymmande föremål -   
 Läderhandskar, PVC. 7-gauge tyg
  
•  Medium: hanterar mindre föremål som kan hållas i en hand -  
 Polyester, Aramid. 10-gauge tyg
  
•  Hög: hanterar mycket små föremål som kan hållas i   
 fingertopparna - Nylon, HPPE. 13 - 18-gauge tyg

Det finns en mängd olika material som används för att göra 
handskar. Ovanstående exempel är bara några av de material som 
används av Portwest
HANDSK FÖRSTÄRKNING

Det finns ett oändligt antal uppgifter, 
arbetsmiljöer och individuella krav som 
skulle vara omöjliga att beteckna en 
handske för varje. Informationen till 
vänster finns för att hjälpa dig att fatta ett 
beslut som fungerar för dig.



Faror
Vad kan orsaka skada? Bryt uppgiften ner i 5 riskfaktorer och identifiera kontrollnivån du har över faran.

Om kemikalier utgör en del av risken bör det här prioriteras över 
skärmotståndet eftersom det är huvudrisken. Kemiskt skydd 
kan vara komplicerat. Om du är osäker på vilket skydd som ska 
användas, snälla kontakta din Portwest Area Sales Manager.

Värme och kalla risker bör bedömas separat. Ofta är en värme 
eller kall fara den viktigaste risken. Behovet av att skydda mot 
dessa typer av faror kommer att begränsa de intervallhandskar 
som du måste välja mellan

Risker

Vad är sannolikheten för att bli skadad? Risken kan delas in i 6 riskfaktorer.

När du har utfört en riskbedömning för de uppgifter du utför kan 
du använda Hazard x Risk-beräkningen för att hjälpa till att välja 
lämpliga nivåer av skärmotstånd.

Att multiplicera risken med risken kommer att ge en prestationsnivå 
(värde) för att basera det önskade skärmotståndet. Värdet som 
används för den nya testmetoden är Newtons, efter att denna 
metod ger ett lämpligt Newton-värde.

Använd de två tabellerna ovan, beräkna den önskade minsta 
snittprestandan.
t.ex. Hög risk (5) x Begränsad kontroll (4) = 20

IDENTIFIERING AV FARA FAKTORER

Ej faror 1

Helt kontrollerad fara 2

Kontrollerade åtgärder 3

Begränsad kontroll 4

Ingen kontroll 5

RISK FÖR SKADOR FAKTORER

Ingen upplevd risk 1

Mycket låg risk 2

Låg Risk 3

Medium Risk 4

Hög Risk 5

Väldigt Hög Risk 6



Tabellen nedan förklarar prestandanivåerna (värden).

Använd prestandanivån till EN388: 2016-nivåerna nedan för att hitta en lämplig nivå av skärskydd.

Handskar testas till en minsta prestandanivå, så om du är osäker 
på den önskade nivån av skärskydd, välj nästa nivå upp. Till 
exempel, om din bedömning antyder 12 Newton kanske du väljer 
en D-handske.

Portwest har över 30 stilar av skärfasta handskar och ärmar som 
passar nästan varje uppgift, och vi jobbar kontinuerligt med att få 
nya och förbättrade snittbeständiga stilar till marknaden.

RISKER SKÄRSKYDDSPRESTANDA  (NEWTONS) = (RISK X RISK)

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

Faror 1 2 3 4 5

NIVÅER FÖR PRESTANDA EN388: 2016

SKÄRSKYDDSNIVÅ A B C D E F

SKÄRSKYDDSNIVÅ 
(NEWTONS) 2 5 10 15 22 30



NÄSTA GENERATIONS 
HANDSKYDD



För ytterligare information, email info@portwest.com eller kontakta din lokala säljare

www.portwest.com


