HEEFT U EEN MECHANISCH RISICO?

LET OP!
Bij ronddraaiende onderdelen: geen handschoen!

Loopt u andere dan mechanische risico’s,
zie dan de andere keuzebomen.

Nee

Ja

Heeft u risico op abrasie
(=schaven/schuren)?

EN 388

Heeft u risico op snijden?

Scherpe randen, bramen,
messen, etc.

Motorkettingzagen
(model bosbouw) (EN)

Hand- (EN 1082) en aangedreven
messen (EN 14328) zoals gebruikt in
de vleesverwerkende industrie

Heeft u risico op scheuren
van de h
 andschoenen?

Heeft u risico op penetratie
met stompe voorwerpen?

Heeft u risico op trillingen
en schokken?

Motorrijders: heeft u risico
op letsel aan hand en pols
door een ongeval?

EN 388

EN-ISO 11393-4

EN 1082

EN 388

EN 388

ISO 10819

EN 13594:2015

Stel vast tegen welke
trillingen en schokken
bescherming wordt gezocht.
Gedefinieerde trillingen
en schokken met
frequenties boven
150 Hz worden met
dergelijke handschoenen
gereduceerd tot
aanvaardbaar niveau,
NIET GEËLIMINEERD.

Risicoverlaging:
Keuze maken uit twee
performancelevels,
gedefinieerd in EN 13594:
Level 1: bescherming met
behoud van comfort
Level 2: hoger level van
bescherming

Zoek een handschoen
gekenmerkt met het icoon
(ISO 10819)

Zoek afhankelijk van
het gewenste beschermings
niveau naar een handschoen
met een van de volgende
pictogrammen:

Type en design handschoen
zijn bepalend voor de keuze
die je maakt en staan vermeld
in de informatie meegeleverd
door de fabrikant.
Xxxxxx

xXxxXx

1e cijfer indiceert de
abrasiebestendigheid van de
handschoen:
Level 1: laagste protectie
Level 4: hoogste protectie

2e en/of 5e cijfer
indiceert de snijbestendigheid
van de handschoen:
2e cijfer:
Level 1: laagste protectie
Level 5: hoogste protectie
5e cijfer:
Level A: laagste protectie
Level F: hoogste protectie

Type 1: beide handen zijn
beschermd tegen een
motorkettingzaag
Type 2: alleen de linkerhand
is beschermd tegen een
motorkettingzaag
Design A: alleen bescherming
van de rug van de hand
(zonder vingers en duim)
Design B: volledige
bescherming van de rug van
de hand en de vingers
(zonder duim)
Bepaal de snelheidsklasse van
de motorzaag.
Snelheidsklasse 0:
16 ± 0,2 m/s
Snelheidsklasse 1:
20 ± 0,2 m/s
Snelheidsklasse 2:
24 ± 0,2 m/s
Snelheidsklasse 3:
28 ± 0,2 m/s

x
x = snelheidsklasse
Kies een handschoentype dat
v.w.b. beschermingsklasse
overeenstemt met de snel
heidsklasse van de motorzaag.
De rechterhandschoen van
een type 2 paar is niet met dit
symbool gemarkeerd.
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Aangedreven messen
alsook handmessen
waarbij de
snijrichting van het
mes richting hand gaat,
bij scherpe en
scherpgepunte
messen: handschoenen
van maliën, metaal
beplaat of kunststof
armprotectie
(EN 1082-1 en EN 14328)

Samen met een
v eiligheidskundige 
risico-inventarisatie
maken om te beslissen
uit welk materiaal de
handschoen moet
bestaan en tevens
welke aanvullende
bescherming nodig is
(pols, onderarm,
arm en schouder)

Bepaal de maat nodig
voor iedere individuele
medewerker in overleg
met leverancier,
met name in relatie
tot de arm- en schouder
bescherming

Snijrichting weg
van hand en nietscherpgepunt: minder
hoge eisen (EN 1082-2)

xxXxxx

xxxXxx

3e cijfer indiceert de scheur
bestendigheid van
de handschoen:
Level 1: laagste protectie
Level 4: hoogste protectie

4e cijfer indiceert de
perforatiebestendigheid van de
handschoen:
Level 1: laagste protectie
Level 5: hoogste protectie

LET OP!
Als de handschoen een scheurbestendigheid
gelijk aan of hoger dan level 1 scoort, dan
mag deze niet gedragen worden als er risico
op verstrikking bestaat of in de buurt van
bewegende onderdelen.

en daarmee geëigend
om de trillingen terug te
brengen naar een lager,
wellicht acceptabel niveau.

Knokkelprotectie:
verplicht voor level 2.

Level 1
zonder knokkelprotectie

Tabel 1. Prestatieniveaus
Test

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

6.1 Slijtvastheid (aantal wrijvingen)

100

500

2000

8000

-

6.2 Coupetest: Snijbestendigheid (index)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

6.4 Scheurbestendigheid (N)

10

25

50

75

-

6.5 Prikbestendigheid (N)

20

60

100

150

Level 2
met knokkelprotectie

Tabel 2. Prestatieniveaus voor materialen getest met EN-ISO 13997
Test

Level A

Level B

Level C

Level D

Level E

Level F

6.3 TDM: Snijbestendigheid (N)

2

5

10

15

22

30
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Level 1
met knokkelprotectie

