HEEFT U RISICO OP CONTACT MET CHEMICALIËN?

Heeft u risico op contact met
vloeibare chemicaliën?

Heeft u risico op contact met
gasvormige chemicaliën?

Ja

Raadpleeg de fabrikant/leverancier
over de mate van bescherming
tegen andere chemicaliën.

Ja

Bepaal met welke vloeibare
chemicaliën u in aanraking komt.

Staan alle stoffen waartegen
bescherming moet worden
geboden in de tabel?

Nee

Raadpleeg de fabrikant/leverancier
over de mate van bescherming
tegen andere chemicaliën.

Ja

Type A

Type B

Type C

6 verschillende chemicaliën
op niveau 2

3 verschillende chemicaliën
op niveau 2

1 chemicalie
op niveau 1

EN 374-1:2016/typeA

EN 374-1:2016/typeB

EN 374-1:2016/typeC

UVWXYZ

XYZ

Z

Bepaal de levels in tabel 1 voor
het benodigde prestatieniveau van
de handschoen tegen chemicaliën
(afhankelijk van de blootstellingsduur kies je prestatieniveau
1 t/m 6). Dit cijfer is terug te
vinden in de informatie van de
fabrikant/leverancier, bijvoorbeeld
in de permeatietabel.

Performance level 2 - handschoen
met vermelding van symbool en
referentie naar stoffen uit tabel 2
voldoet.
LET OP!
Is de contactduur > 30 min, vraag
dan bij de fabrikant/leverancier na
wat het exacte prestatieniveau is.

De daadwerkelijke beschermingsfactor van handschoenen tegen
chemicaliën is onder andere
afhankelijk van gebruik,
blootstelling en onderhoud.
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Tabel 2. Stoffen waartegen
bescherming nodig is

UVWXYZ staat voor de letter
van de gekozen stof uit tabel 2
waartegen de handschoen is
getest op minimaal niveau 2.

Wat is de mate (spatten,
onderdompeling, duur) van de
blootstelling?

Tabel 1. Prestatieniveau permeatie

A

Methanol

B

Aceton

C

Acetonitril

D

Dichloormethaan

E

Koolstofdisulfide

F

Tolueen

G

Diethylamine

H

Tetrahydrofuraan

I

Ethylacetaat

J

n-Heptaan

Gemeten
doorbraaktijd [min.]

Prestatieniveau
permeatie

K

Natriumhydroxide 40%

L

Zwavelzuur 96%

> 10

1

M

Salpeterzuur 65%

> 30

2

N

Azijnzuur 99%

> 60

3

O

Amoniumhydroxide 25%

> 120

4

P

Waterstofperoxide 30%

> 240

5

S

Fluorwaterstofzuur 40%

> 480

6

T

Formaldehyde 37%

