
Een goede bescherming 

van de handen is belang-

rijk voor iedereen die 

onder andere in de las-, 

snij- en montagetechniek werkzaam is. 

In deze brochure stellen wij handschoenen 

voor die bijzonder geschikt zijn voor iedereen 

die zich professioneel tegen 

hitte, lasspatten, straling, 

vonken, gesmolten 

metalen of scherpe 

voorwerpen moet 

beschermen.



Ejendals ontwerpt beschermende hand-
schoenen voor allerhande werkzaamheden

Een juiste handbescherming is in de meeste werkomstandigheden uitermate belangrijk. 

Toch moeten handschoenen méér doen dan alleen maar bescherming bieden … 

Ze moeten ook soepel en (vinger) gevoelig zijn. Een slecht ontworpen handschoen 

kan u bij uw werkzaamheden hinderen.

De moderne beschermende handschoenen van Ejendals zijn het resultaat van uitgebreid 

wetenschappelijk onderzoek, het luisteren naar de gebruikers en geavanceerde 

vormgevingstechnologie. Ze vormen een unieke combinatie van bescherming en 

ergonomie, zodat u uw handen optimaal kunt gebruiken. 

Ejendals is één van de grootste Europese fabrikanten van beschermende handschoenen. 

De geschiedenis van het bedrijf  gaat terug tot in 1949, het jaar dat Ejendals in Leksand 

(Zweden) werd opgericht. Werkhandschoenen maakten van meet af aan deel uit van de 

productie. Hedendaags biedt Ejendals één van de breedste assortimenten van werkhand-

schoenen in Europa aan, met producten die voor alle denkbare werkzaamheden 

ontworpen worden. 



Onze beschermende handschoenen 
voldoen volledig aan de EN normen 

TEGERA 131

Een duurzame, soepele lashandschoen met een hoge snijweerstand en 
bestand tegen warme materialen. Gemaakt van volnerf geitenleder, kevlar 
gestikt en gevoerd met versterkte naden voor een optimale veiligheid. 
Uitstekende pasvorm. 

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11 AANTAL: 12/120

Veiligheids-
klasse:
3232

LASHANDSCHOENEN

De Europese Unie stelt strenge eisen aan producten die als beschermende handschoenen 

op de markt komen: de basisnorm EN 388 inzake schuur-, snij-, scheur- en perforatie-

weerstand moet strikt in acht worden genomen. Nóg strengere eisen worden gesteld aan 

lashandschoenen. Deze moeten bescherming bieden tegen vuur, hitte en druppels 

gesmolten metaal, allemaal strikt omschreven in de normen EN 407 en EN 12477.

De beschermende handschoenen in deze brochure zijn alle getest op conformiteit met de 

meest recente EN normen. 
U hoeft enkel nog dat type handschoen te kiezen dat voor uw specifieke werkzaamheden 

het meest geschikt is.

 cat. 2



TEGERA 130 126

TEGERA 11CV

Een duurzame, soepele en veelzijdige handschoen voor laswerk en zware 
werkomstandigheden. Gemaakt van chroomvrij gelooid leer, met een volle 
nerf ossenleren palm en een rug van gebroken nerf ossenleer.  Compleet met 
een 10 cm lange manchet. Goede pasvorm.  

MATEN: 8, 10        AANTAL: 12/60

LASHANDSCHOENEN

Een uiterst soepele, zeer duurzame handschoen voor laswerkzaamheden. 
Met een extra lange manchet (15 cm) die tevens de onderarm beschermt. 
Deze handschoen is gemaakt van volnerf rundsleder, de handschoenrug is 
van rundssplitleder. Deze handschoen is kevlar gestikt met versterkte naden. 
Uitstekende pasvorm.

MATEN: 8, 10        AANTAL: 6/60

Veiligheids-
klasse:
413040

Veiligheids-
klasse:
3142

TEGERA 8

Veiligheids-
klasse:
412030

Veiligheids-
klasse:
2111

 cat. 2 cat. 2

Een uitermate soepele, duurzame lashandschoen, gemaakt van volnerf 
geitenleder. Perfect geschikt voor werkzaamheden die de grootst mogelijke 
vingergevoeligheid vereisen. Een ongevoerde handschoen met een 
uitstekende pasvorm. Kevlar gestikt met versterkte naden. De manchet 
is 10 cm lang en beschermt tegen lasspatten.

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11        AANTAL: 12/120

Veiligheids-
klasse:
413040

Veiligheids-
klasse:
2122

 cat. 2

EN 12477
B

Een soepele, sterke lashandschoen voor werkzaamheden waarbij een 
goede vingergevoeligheid noodzakelijk is zoals TIG lassen. Gemaakt van 
volnerf geitenleder en compleet met een 10 cm lange, beschermende 
manchet. Kevlar gestikt met versterkte naden. Een ongevoerde handschoen 
met een uitstekende pasvorm.

MATEN: 8, 10        AANTAL: 12/120  cat. 1

EN 12477
B

EN 12477
B



TEGERA 118

Bijzondere topkwaliteit handschoen van geitenleder. Duurzame lashandschoen 
voor werkzaamheden waarbij uitzonderlijke vingergevoeligheid noodzakelijk is. 
Versterkte naden, gestikt met kevlar draad. Rugzijde is van rundssplitleder.

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11, 12    AANTAL: 12/96  cat. 2

EN 12477
B

Veiligheids-
klasse:
413040

Veiligheids-
klasse:
2122

LASHANDSCHOENEN



TEGERA 19TEGERA 17

Een zeer soepele en duurzame handschoen, gemaakt van rundssplitleder. 
Geschikt om te lassen, schuren of andere werkzaamheden waarbij goed 
passende en hittebestendige handschoenen een eerste vereiste zijn. Kevlar 
gestikt en volledig gevoerd met zwaar katoen. Elastische polsstrook op de rug. 

MATEN: 8, 10        AANTAL: 6/60

LASHANDSCHOENEN

Veiligheids-
klasse:
413040

Veiligheids-
klasse:
3223

 cat. 2

EN 12477
A

Een veelzijdige en hittebestendige lashandschoen. Zeer soepel en duur-
zaam, met een goede pasvorm. Gemaakt van rundssplitleder en kevlar gestikt. 
Volledig gevoerd met zwaar katoen en compleet met een 10 cm lange 
manchet. 

MATEN: 10        AANTAL: 6/60  cat. 1



TEGERA 85

Een soepele en duurzame handschoen gemaakt van speciaal gelooid, 
olie- en waterafstotend rundssplitleder. De hele rug is bedekt met 
gealuminiseerd aramideweefsel voor isolatie tegen stralingswarmte. 
Kevlar gestikt en volledig gevoerd met een geïsoleerde spons/fleece inleg. 
Uitstekende pasvorm.

MATEN: 10 AANTAL: 6/60

TEGERA 507-822

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

 cat. 1

Een extra lange handschoen (45 cm) die bestand is tegen temperaturen 
tot 600 °C. Gemaakt van rundssplitleder, waarvan de rug bedekt is met 
gealuminiseerd aramideweefsel voor isolatie tegen stralingswarmte. Een 
duurzame handschoen, volledig gevoerd met katoen. 

MATEN: 10        AANTAL: 1/24  cat. 1



TEGERA 25 C TEGERA 484

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Een soepele en duurzame 3-vingerige handschoen voor laswerk. 
Gemaakt van volle nerf geitenleer / rundsplitleer met een manchet van 12 cm. 
Een ongevoerde handschoen die goed past. 

MATEN: 10        AANTAL: 1/12

Veiligheids-
klasse:
412040

Veiligheids-
klasse:
2111

 cat. 2

EN 12477
B

Een dubbel gebreide katoenen want voor het hanteren van hete voor-
werpen. Bestand tegen kortstondige temperatuurpieken tot 200 °C. Rug en 
palm hebben een nitrillaag. Compleet met een 10 cm lange manchet.  

MATEN: 10        AANTAL: 6/72  cat. 1

TEGERA 50

Een extra sterke, uitermate duurzame lashandschoen gemaakt van volnerf/
ossensplitleder. Halfgevoerd met katoen. Kevlar gestikt met versterkte naden. 
UItstekende pasvorm. Compleet met reflectoren rond de manchet.

MATEN: 9,11        AANTAL: 6/60

Veiligheids-
klasse:
413040

Veiligheids-
klasse:
2121

 cat. 2

EN 12477
B



Een zeer soepele, duurzame handschoen voor werk met risico’s op verwondingen. Gemaakt van volnerf geitenleder, versterkte naden en kevlarvoering. 
De pasvorm is uitstekend en h eeft een zeer goede vingergevoeligheid.  

MATEN: 6, 7, 8, 9, 10, 11  AANTAL: 12/120

TEGERA 676

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN 

Een witte, in polyurethaan ondergedompelde Dyneemahandschoen. 
Geschikt voor montagewerk waar hoge eisen gesteld worden aan soepelheid 
en vingergevoeligheid. Deze handschoen is duurzaam, heeft een uitstekende 
pasvorm en een goede grip.

MATEN: 6, 7, 8, 9, 10, 11       AANTAL: 12/120

TEGERA 990
Een grijze, in polyurethaan ondergedompelde handschoen, gemaakt van  
Spectra/Dyneemadraad. Geschikt voor montagewerk dat de hoogste eisen 
stelt aan soepelheid en vingergevoeligheid, en tevens schuur-, snij-, scheur- en 
perforatiebestendig moet zijn. Deze handschoen is duurzaam, heeft een goede 
grip en heeft een uitstekende pasvorm.

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11          AANTAL: 12/120

TEGERA 991

Veiligheids-
klasse:
4343

Veiligheids-
klasse:
4544

Veiligheids-
klasse:
2232

 cat. 2

 cat. 2 cat. 2



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

Een soepele, duurzame handschoen voor bescherming tegen verwondingen. 
Gemaakt van rundssplitleder met kevlarvoering. 

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11          AANTAL: 6/60

TEGERA 677

Deze want beschermt vooral tegen verwondingen en is uiterst geschikt 
voor gebruik in de glas- en staalindustrie en bouwsector. De want is 
gemaakt van kevlar en ondergedompeld in latex, waardoor ze soepelheid 
en uiterste duurzaamheid combineert met een uitstekende grip. 

MATEN: 7, 8, 9, 10        AANTAL: 12/120

TEGERA 627
TEGERA 215

Veiligheids-
klasse:
4233

Veiligheids-
klasse:
3443

 cat. 2

 cat. 2

Een werkhandschoen voor werkzaamheden die een uitermate goede 
soepelheid en vingergevoeligheid vereisen. Gemaakt van volnerf geitenleder, 
met een grijze nylon rug en kevlarvoering.

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11          AANTAL: 12/120

Veiligheids-
klasse:
2322

 cat. 2



Een duurzame en uitermate soepele montagehandschoen met een 
uitstekende grip, voor werkzaamheden die risico’s op verwondingen 
hebben. De handschoen is gemaakt van Dyneemadraad en ondergedompeld 
in polyurethaan wat een uitstekende pasvorm en vingergevoeligheid oplevert. 

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11          AANTAL: 12/120

TEGERA 895

Geschikt als een binnenwant voor werkomstandigheden met risico’s 
op verwondingen. Deze want is gebreid van Spectra/Dyneemadraad en is 
uitermate soepel.

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11          AANTAL: 1/120

TEGERA 993

Uw handen zijn een van de meest kwetsbare lichaamsdelen bij allerlei werkzaamheden.

Verwondingen aan de hand veroorzaken een heleboel problemen voor de betrokken 

werknemer en hinderen hem in grote mate bij het werk. Normaal gesproken zijn deze 

verwondingen op de werkplek een zeer dure zaak. Werknemers met verwondingen worden 

vaak veroordeeld tot ziekteverlof en inkomensverlies. Dit gaat ten koste van de 

bedrijfsproductiviteit.

Daarom moet het voor iedereen duidelijk zijn dat iedere investering in handbescherming uiteindelijk zichzelf 

dubbel en dik terugbetaalt. Dit geldt uiteraard ook voor het gebruik van producten van hoge kwaliteit. 

Dit is vooral belangrijk voor gevaarlijke en veeleisende werkzaamheden zoals lassen, snijden, schuren, enz. 

Onze gespecialiseerde verkoopafdeling is steeds en graag bereid om de voordelen van en behoeften aan 

beschermende handschoenen met u te bespreken. Zij kunnen u de juiste handschoen voor ieder proces 

helpen kiezen. 

Veiligheids-
klasse:
4242

Veiligheids-
klasse:
1542

 cat. 2  cat. 2



TEGERA 55

Een handschoen voor werkzaamheden die uiterste duurzaamheid en 
soepelheid vereisen. Gemaakt van volnerf ossenleder met een rug van 
grijs katoencanvas en reflectoren op de manchet. Met versterkte naden en 
wijsvinger. Halfgevoerd met katoen. Uitstekende pasvorm.

MATEN: 8, 9, 10, 11  AANTAL: 6/60

Een Tegera PRO handschoen gemaakt van Macrothan, voor 
werkzaamheden die uiterst hoge eisen stellen aan duurzaamheid, 
soepelheid en vingergevoeligheid. Deze handschoen heeft een polyester 
rug en versterkingen in de palm en op de rug. Gemaakt van silicone- en 
chroomvrij materiaal dat de lucht makkelijk naar binnen en naar buiten laat. 
Een luchtdoorlatende hand-schoen die de handen droog en comfortabel 
houdt. Ongevoerd.  Wasbaar op 40 °C. Compleet met een reflectorstrook. 

MATEN: 7, 8, 9, 10, 11  AANTAL: 6/120

TEGERA 9205

MONTAGE / WERKHANDSCHOENEN

TEGERA 640

Uitermate soepele, duurzame en veelzijdige handschoen. 100 % volnerf 
geitenleder met een uitstekende pasvorm. Deze handschoen is niet gevoerd.

MATEN: 6, 7, 8, 9, 10, 11  AANTAL: 12/120

Deze handschoen behoort tot onze Tegera PRO groep, wat wil zeggen 
dat hij uitermate geschikt is voor werkzaamheden die uiterst hoge eisen 
stellen aan soepelheid en vingergevoeligheid. Uitstekend voor montagewerk. 
Gemaakt van Microthan met een nylon rug. Luchtdoorlatend materiaal houdt 
de handen droog, is dun en soepel en geeft een extra goede grip. Compleet 
met een reflector en kan op 40 °C in de wasmachine gewassen worden.

MATEN: 6, 7, 8, 9, 10, 11  AANTAL: 12/120

TEGERA 9100

Veiligheids-
klasse:
1421

Veiligheids-
klasse:
2242

Veiligheids-
klasse:
3122

Veiligheids-
klasse:
2122

 cat. 2

 cat. 2

 cat. 2

 cat. 2
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Lederen handschoenen
Leder is sterk, plooibaar en soepel. Leder kan tevens vocht 

absorberen, precies de reden waarom een lederen 

handschoen altijd droog en comfortabel aanvoelt, nooit 

klam. Alle lederen handschoenen van Ejendals zijn gemaakt 

van met zorg uitgekozen en gelooide huiden om de optimale 

duurzaamheid en soepelheid te realiseren. Ze voldoen tevens 

aan de geldende CE normen voor chroomgehalte. 

Chroomvrije handschoenen zijn eveneens beschikbaar, voor 

mensen met allergieën.

SPLIT, NAPPA EN NERF – 
WAT IS HET  VERSCHIL?
Een dierenhuid heeft verschillende eigenschappen, 

naargelang van welk deel van het dier de huid afkomstig is. 

Een huid is op de rug en schouders van het dier bijzonder 

sterk, en op de flanken meestal zachter. Voordat men de 

huid gaat bewerken, wordt deze in twee lagen gescheiden. 

De buitenkant wordt ”nerf” of ”nappa” genoemd, de 

binnenkant ”split”. 

NERF – NAPPA – IS DUURZAAM,  zacht, plooibaar en 

vochtbestendig. Daarmee is dit materiaal goed geschikt voor 

o.a. montagehandschoenen die hoge eisen stellen aan 

vingertopgevoeligheid en comfort.

SPLITLEDER heeft een ruwer oppervlak dan nerfleder. 

Het bestaat in verschillende diktes en is bestand tegen hitte. 

Daarom is splitleder bijzonder geschikt voor handschoenen 

voor zwaarder werk en werk dat een goede greep vereist.

SPLITTEN (BREKEN) VAN DIERENHUIDEN

RUNDSLEDER is zeer duurzaam en bestand tegen vocht. 

Een handschoen die gemaakt is van dik rundssplitleder is 

een uitstekende keuze voor het hanteren van hete voor-

werpen.

GEITENLEDER is zeer soepel en duurzaam. Geitenleder is 

dunner en zachter dan rundsleder, maar heel wat sterker en 

nóg beter bestand tegen water. Daarom is een geitenlederen 

handschoen bijzonder geschikt voor veeleisende werkzaam-

heden en karweien waarbij vingergevoeligheid vereist is.

VARKENSLEDER is uitstekend voor algemeen gebruik. 

Dit materiaal kan ademen en een varkenslederen 

handschoen wordt op termijn zachter en comfortabeler.

VOLNERF OSSENLEDER afkomstig van zorgvuldig 

uitgekozen huiden is meestal van betere kwaliteit dan runds-

leder. Een ossenlederen handschoen is daarom een goede 

keuze voor allerlei werkzaamheden.

Welk soort leder is het beste voor u?

SELECTIE

SCHOUDERS

RUG
(gelooide 

dierenhuiden)

ZIJKANTZIJKANT

ONDERKANT ONDERKANT

NEK

BINNENKANTBUITENKANT

NERF SPLIT 1 SPLIT 2



Wat u over wettelijke voorschriften voor beschermende 
handschoenen beslist moet weten:
In wettelijke voorschriften voor persoonlijke veiligheidsuit-

rusting worden beschermende handschoenen in drie 

categorieën ingedeeld. Hoe hoger het risico voor de 

gebruiker, des te strenger de tests en de attesten i.v.m. de 

beschermingsfactor van de handschoen. Omdat Europese en 

Zweedse voorschriften inzake veiligheid in de werkplaats in 

algemene termen worden uitgedrukt, heeft men Europese 

normen gedefinieerd. Deze vermelden de vereisten, 

testmethoden en labelrichtlijnen. Een voorbeeld van deze 

normen is EN 420 die de algemene vereisten voor 

handschoenen bepaalt.   

  
CATEGORIE 1: HANDSCHOENEN 
VOOR ELEMENTAIRE BESCHERMING
Deze categorie betreft handschoenen die gebruikt worden in 

situaties met minieme risico’s die tijdig kunnen worden 

ingeschat. Bij voorbeeld handschoenen met minder strenge 

eisen qua mechanische duurzaamheid. Categorie 1 omvat 

bijgevolg handschoenen voor karweien thuis en in de tuin. 

De fabrikant moet kunnen aantonen dat het product vol-

doet aan de elementaire vereisten voor beschermende 

handschoenen (zoals voorgeschreven in EN 420) en moet 

een garantie bieden voor het aangebrachte CE label.

CATEGORIE 2: HANDSCHOENEN 
VOOR MIDDELMATIGE RISICO’S
Heel wat beschermende handschoenen behoren tot deze 

categorie: o.a. handschoenen die bescherming moeten 

bieden tegen mechanische risico’s zoals snijwonden. Om het 

CE label te verdienen moet de fabrikant kunnen aantonen 

dat het product voldoet aan de elementaire vereisten én aan 

de bijkomende normen die voor die specifieke takensector 

gelden. Handschoenen moeten worden getest door een 

erkend lab. Voor de typegoedkeuring zorgt een erkende 

(overheids)instelling die ook het attest aflevert. Hand-

schoenen van categorie 2 moeten worden geleverd met een 

pictogram waaruit blijkt voor welk gebruiksdoel de hand-

schoen werd getest en welk beschermingsniveau hij voor 

ieder getest gebruiksdoel biedt. Als de handschoen moet 

dienen voor bescherming tegen mechanische risico’s (EN 

338), zijn er vier aparte cijfers ter aanduiding van de 

testresultaten inzake zijn bestendigheid tegen slijtage, 

inkervingen (insnijdingen), scheuren en doorboringen.

CATEGORIE 3: HANDSCHOENEN 
VOOR HOGE RISICO’S
Deze handschoenen moeten bescherming bieden tegen 

ernstige gevaren en tegen risico’s die de gebruiker niet tijdig 

kan opmerken om nog andere beschermende maatregelen te 

nemen. Bij voorbeeld handschoenen ter bescherming tegen 

hitte (hoger dan +100 °C) en extreme koude (lager dan -

50 °C), alsook handschoenen voor het omgaan met de 

meeste chemicaliën.  Naast de verplichte tests door een 

erkend lab en de typegoedkeuring door een erkende 

(overheids)instelling, is ook een continu toezicht op de 

handschoenen en hun productieproces noodzakelijk om een 

hoge kwaliteit te garanderen. Slechts dan krijgen ze het CE 

label. Het uit 4 cijfers bestaande identiteitsnummer van de 

erkende (overheids)instelling moet naast het CE label ver-

meld worden. Meer informatie over de productie, tests en 

certificatie van beschermende handschoenen vindt u in de 

volgende publicatie van de Zweedse voorschriften inzake 

veiligheid in de werkplaats: AFS 1996/7 “Productie van 

persoonlijke veiligheidsuitrusting”.

ELEMENTAIRE VEREISTEN VOOR BESCHER-
MENDE HANDSCHOENEN ZOALS VERMELD 
IN DE NORM EN 420
Deze norm geeft een aantal algemene vereisten (zie onder) 

alsook de richtlijnen voor labels en gebruiksaanwijzingen.

• De handschoenen moeten zo worden geproduceerd dat ze 
inderdaad de bescherming bieden waarvoor ze bedoeld zijn

•  De drager van de handschoenen mag zich niet kunnen 
verwonden aan naden of randen

•  De handschoenen moet men makkelijk aan en uit kunnen 
trekken

•  De handschoenen mogen niet gemaakt zijn van materialen 
die de gebruiker kunnen schaden

•  De pH-waarde van leren handschoenen moet tussen 
3.5 en 9.5 liggen

•  Het chroomgehalte (IV) moet minder dan 3 mg per kg zijn

•  De fabrikant moet aangeven of de handschoenen stoffen 
bevatten die allergische reacties kunnen veroorzaken

•  Conform de gebruiksaanwijzing uitgevoerde wasbeurt mag 
geen afbreuk doen aan de beschermende eigenschappen 
van de handschoen 

•  De maten van handschoenen moeten genormaliseerd zijn 
(6–11). Maat 6 heeft een minimumlengte van 220 mm. 
Voor iedere volgende maat wordt de minimumlengte 10 mm 
langer

•  De handschoenen moeten een zo groot mogelijke 
beweeglijkheid van de vingers bieden, gelet op de noodzaak 
aan bescherming



LABELVEREISTEN
Iedere handschoen moet een label hebben, met daarop de 

volgende informatie:

• De naam van de fabrikant

•  Het producttype en productnummer

•  De maat

•  Het CE label

Verplichte bijkomende informatie voor handschoenen van 

categorie 2 en 3:

• Pictogrammen ter aanduiding van de soorten risico’s waartegen 

de handschoen bescherming biedt

•  Het beschermingsniveau naast het pictogram

•  De code van 4 cijfers naast het CE label (geldt enkel voor 

handschoenen van categorie 3)

VERPLICHTE GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Dit pictogram geeft aan dat de gebruiksaanwijzing  

                   in de verpakking zit. De gebruiksaanwijzingen 

moeten worden bewaard op een makkelijk toegankelijke plek in 

de werkplaats, en moeten vermelden:

• De naam en het adres van de fabrikant en/of vertegenwoordiger

•  De naam en de maat van de handschoenen

•  De EN norm

•  Een verduidelijking van de pictogrammen en labels

•  Informatie over stoffen die een allergische reactie kunnen 

veroorzaken

•  Nuttige wenken i.v.m. onderhoud en bewaring

•  Nuttige wenken voor het afvoeren van niet langer gebruikte 

handschoenen

•  Aanwijzingen i.v.m. gebruiksbeperkingen

•  Waarschuwingen m.b.t. mechanische en thermische risico’s en 

chemische gezondheidsrisico’s

•  Een lijst van de geteste chemicaliën en het beschermingsniveau 

(enkel voor handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën)

Alle handschoenen in deze catalogus voldoen aan de elemen-

taire vereisten van de norm EN 420. Op handschoenen van 

Ejendals vindt u de pictogrammen en desbetreffende info ofwel 

op de manchet ofwel op het garneersel.

HANDSCHOENEN TER BESCHERMING TEGEN 
MECHANISCHE RISICO’S (EN 388)

Dit pictogram toont aan dat de handschoen bedoeld is  

             als bescherming tegen mechanische risico’s. Dit picto-

gram bewijst dat de handschoen getest werd conform de norm 

EN 388 en goedgekeurd door een erkende (overheids)instelling. 

Hier werd de handschoen getest op zijn weerstand tegen slijtage, 

inkervingen (insnijdingen), doorboringen en scheuren. Deze 

eigenschappen werden gekozen ter nabootsing van reële werk-

omstandigheden. Na de tests krijgt de handschoen een klasse of 

waarde voor elk van de hoger vermelde mechanische risico’s. 

Deze waarde kan variëren van 0 tot 5, waarbij de waarde ”0” 

betekent dat de handschoen niet aan de minimumvereisten 

voldoet. De hoogste waarde is 4 of 5. Op het label van de 

handschoen prijken de waarden die tijdens de tests werden 

vastgesteld. De code vindt u naast het pictogram.

DE BESCHERMING VAN DE HANDSCHOEN 
TEGEN VERSCHILLENDE MECHANISCHE 
RISICO’S WORDT ALS VOLGT GETEST:

Schuurweerstand 

Het handschoenmateriaal wordt blootgesteld aan slijtage door 

schuurpapier onder druk. Men meet het aantal rotaties (van het 

schuurpapier) dat nodig is om een gat in het materiaal uit te 

slijten. Het hoogste beschermingsniveau is 4 en komt overeen 

met 8000 rotaties.

Snijweerstand

Hier meet men van een rond mes dat tegen een constante 

snelheid ronddraait, het aantal rotaties dat nodig is om door de 

handschoen te snijden. Het resultaat wordt vergeleken met 

referentiemateriaal en op die manier wordt er een index 

opgesteld. Het hoogste beschermingsniveau is 5 en komt overeen 

met een index 20.

Scheurweerstand

In het materiaal van de handschoen wordt een snede gemaakt 

en vervolgens meet men de kracht die nodig is om het materiaal 

van elkar te scheuren. Het hoogste beschermingsniveau is 4 en 

komt overeen met een kracht van 75 Newton.

Perforatieweerstand

Men meet de hoeveelheid kracht die nodig is om de handschoen 

te doorboren / doorprikken met een spijker van een bepaalde 

afmeting en tegen een specifieke snelheid (10 cm per minuut). 

Het hoogste beschermingsniveau is 4 en komt overeen met een 

kracht van 150 Newton.

De tabel toont de vereisten voor de verschillende 

beschermingsniveaus.

WAARSCHUWING: De handschoen kan door bewegende 

machineonderdelen gegrepen worden.

    Beschermingsniveau

Uitvoering van tests 1  2  3  4 5

 

A)  Schuurweerstand (aantal rotaties) 100  500  2 000  8 000

 B)  Snijweerstand (Index) 1.2  2.5   5.0  10.0  20.0

 C)  Scheurweerstand (Newton) 10  25  50  75

 D)  Perforatieweerstand (Newton)  20  60  100  150



HANDSCHOENEN TER BESCHERMING TEGEN 
THERMISCHE GEVAREN – HITTE, EN 407
Deze norm betreft het testen van handschoenen die 

bescherming bieden tegen thermische risico’s. Deze risico’s 

betreffen in hoofdzaak contact met hoge temperaturen, 

opgewekt door vuur of stralingswarmte, enz. De handschoenen 

moeten tevens bescherming bieden tegen druppels gesmolten/

vloeibaar metaal.

Handschoenen met dit pictogram op het label bieden  

             bescherming tegen thermische risico’s. Informatie over 

datgene waartegen de handschoen bescherming biedt (zie 

volgende bladzijde) en over het beschermingsniveau (1 tot 4) 

moet naast het pictogram worden vermeld.

DE TESTS HOUDEN IN:

Bestendigheid – NEN-EN 26941

Hier meet men de tijd die de handschoen nodig heeft om te 

stoppen met branden na blootstelling aan een gasvlam gedu-

rende 15 seconden. Het hoogste beschermingsniveau is 4, het-

geen neerkomt op een brandtijd van niet meer dan 2 seconden 

na verwijdering van de vlam, en een roodgloeiende toestand 

gedurende niet meer dan 5 seconden. Als er een risico bestaat 

dat de handschoen in contact met vlammen kan komen, moet 

het beschermingsniveau minstens 3 zijn.

Bestendigheid tegen contactwarmte – NEN-EN 702

Men meet de temperatuur (100 °C–500 °C) waartegen de 

handschoen gedurende 15 seconden bescherming biedt zonder 

dat de binnenkant meer dan 10 °C warmer wordt. Het hoogste 

beschermingsniveau is 4, hetgeen betekent dat de handschoen 

bescherming kan bieden tegen temperaturen tot +500 °C.

Bestendigheid tegen convectieve hitte – NEN-EN 367 

(d.w.z. geleidelijk indringende warmte)

Deze vorm van bescherming gaat erom hoelang een handschoen 

de hitte van een open vuur kan verhinderen om door te dringen 

tot de binnenkant en aldaar een temperatuurstijging van 24 °C 

te veroorzaken. Het hoogste beschermingsniveau is 4.

Bestendigheid tegen stralingswarmte – NEN-EN 366

De handschoen wordt blootgesteld aan stralingswarmte en men 

meet de tijd die een bepaalde hoeveelheid warmte nodig heeft 

om tot in de handschoen door te dringen. Het hoogste 

beschermingsniveau is 4, hetgeen betekent dat de handschoen 

bescherming kan bieden gedurende minstens 150 seconden.

Bestendigheid tegen kleine spatten gesmolten metaal – 

NEN-EN 348

Hier meet men het aantal druppels gesmolten metaal dat nodig 

is om de temperatuur tussen het materiaal van de handschoen 

en de huid met 40 °C te verhogen. Het hoogste beschermingsniveau 

is 4 en komt overeen met 35 druppels of meer.

Bestendigheid tegen grote hoeveelheden vloeibaar metaal – 

NEN-EN 373

Deze test bepaalt hoeveel gram gesmolten ijzer nodig is om PVC 

kunsthuid te beschadigen die tegen de binnenkant van het hand-

schoenmateriaal wordt bevestigd. Het hoogste beschermings-

niveau is 4 en komt overeen met 200 gram gesmolten metaal.

WAARSCHUWING: Laat deze handschoenen nooit in direct 

contact met vuur komen, tenzij ze tot beschermingsniveau 3 

behoren in de test op vuurbestendigheid.



Labelinfo voor beschermende handschoenen
Om uw keuze te vergemakkelijken bevatten de beschermende handschoenen van Ejendals labels met daarop symbolen die hun 

beschermende eigenschappen aangeven. 

LABELS OP BESCHERMENDE 
HANDSCHOENEN

EN 388
Bescherming, 
mechanische 
beproevings-

methoden en -eisen

EN 407
Bescherming 

tegen thermische 
gevaren (hitte 
en/of vuur)

EN 511
Bescherming 
tegen koude

CE-NORMEN VOOR HANDSCHOENEN

Informatie over deze labels kunt u aanvragen bij 

Translas TipWorks B.V.

 cat. 1  cat. 2  cat. 3

  Maat 5 Bruin   Maat 6 Wit

  Maat 7  Geel   Maat 8 Rood

  Maat 9 Groen   Maat 10 Blauw

  Maat 11 Grijs   Maat 12 Zwart

Dit pictogram geeft aan dat 
de gebruiksaanwijzing in 

de verpakking zit.
Beschermende handschoenen van Ejendals hebben een 

kleurcode op het label aan de binnenkant van de hand-

schoen. Iedere kleur verwijst naar een specifieke maat.

  

Opm. Het is mogelijk dat andere producenten andere 

kleurcodes gebruiken. 

MAATLABELS OP BESCHERMENDE 
HANDSCHOENEN




