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Gebruiksaanwijzing 
 

REFERENTIE MODEL : FIGHTER4BKV dit type handschoen is getest als gebruikersvoorwerp in CE type 
onderzoeksexamen door L’IFTH, avenue Guy de Collongue- 69132 ECULLY CEDEX, bevoegd orgaan. 
NR 0072 EPI UIT CATEGORIE 111 
 
De CE- markering die afgedrukt staat op deze handschoen bevestigt het respecteren van de gestelde normen 
uit de Europese Richtlijnen op de wet Persoonlijke Bescherming 89/686/EEG. (De instelling aangeschreven als 
AFAQ 0333 is belast met de procedure 11B) 
Deze handschoen is ontworpen aan de hand van de volgende normen: 
 
EN 659+ A1:2008 
VEILIGHEIDSHANDSCHOEN CONFORM DE NORMERING EN659:2003 +A1: 2008 VOOR 
BRANDWEERLIEDEN. 
 
EN 420 (2003) algemene eisen voor veiligheidshandschoenen:  
     onschadelijk en comfortabel (maat) 
EN 388(2003) veiligheidshandschoen tegen mechanische risico’s: 
 Mechanische risico’s:  Abrasieweerstand (4 niveaus)    3 
     Snijweerstand (5 niveaus)   2 
     Scheurweerstand (4 niveaus)   4 
     Perforatie weerstand (4 niveaus)   3 

Niveau: Hoe hoger het cijfer, hoe beter de bescherming, X: onbedekt risico. 
 
Thermisch prestatievermogen: conform EN 659: 2003+ A1: 2008 
Warmte straling 40kw/m2: HTI24≥ 38s, convectie warmte: HTI24≥ 13s, contactwarmte bij 250 graden Celsius 
na droog en vocht conditioning: conform, warmteweerstand van de voering en isolering van de handschoen bij 
180graden: conform. Weerstand van de sluitnaden bij trekkracht: conform, benodigde tijd om handschoen uit 
te doen: conform, betrouwbaarheidstest van de handschoen: conform en weerstand bij de aanraking met 
chemische vloeibare middelen. (NaOH1 40%, H2SO42 30%, HCI3 36% en O-xyleen. ) 
GEBRUIK: Veiligheids/ beschermingshandschoen voor brandweerlieden, de handschoen beveiligt de hand 
gedurende de strijd tegen brand in samenwerking met een passende kledinguitrusting. De gebruiker moet 
ervan verzekerd zijn dat de handschoen is afgestemd voor een bepaald gebruik. Deze handschoen is niet 
geschikt om opzettelijk te gebruiken bij chemische vloeibare producten. Bij aanraking met warme stukken, 
overschrijdt de 100 graden Celsius niet. 
MATEN: 7, 8, 9, 10, 11. 
WASVOORSCHRIFT: Droog 15 minuten in de wasmachine laten draaien met wasmiddel op 30 graden Celsius, 
drogen en centrifugeren. 5 minuten laten liggen in was/oplosmiddel, uitspoelen en drogen. Op 80 graden 
Celsius drogen en 5 minuten laten afkoelen.(niet gegarandeerd door L’IFTH). Het gebruiksgemak is 
gegarandeerd voor een nieuwe ongewassen handschoen. 
INSTRUCTIE VOOR VISUELE CONTROLE: verifieer het uiterlijk, verwijder handschoenen die gescheurd zijn, 
gaten hebben of kapotte naden hebben. 
HERBEHANDELING: geen afwerkingen zelf aan toe te voegen. 
BERGING: houdt de handschoenen in hun oorspronkelijke staat, op een plaats buiten bereik van warmte en 
vocht. 
WAARSCHUWING: De risico’s die niet vermeld staan in deze handleiding zijn niet gewaarborgd! De 
verschillende niveaus in mechanisch prestatievermogen gelden voor de handpalm (behalve aannemelijke 
snijwonden in de handpalm en op de handrug). Het thermische prestatievermogen van de handschoen dat 
optreedt bij contactwarmte, aannemelijk in de handpalm, warmtestraling aannemelijk op de handrug, convectie 
warmte en de aanraking met vlammen in de handpalm en op de handrug. Het dragen van handschoenen wordt 
afgeraden bij het gebruik van draaiende machines in verband met het toehappen naar de stof. De handschoen 
heeft karaktereigenschappen die de doordringbaarheid van stomend water limiteren. De handschoen bevat 
geen bekende stoffen die een allergische reactie bij gevoelige personen kunnen oproepen. 
 
TECHNISCH DOSSIER MODEL FIGHTER4BKV 
 
[plaatje dat een voorbeeld van het merk laat zien, aan de binnenkant van de veiligheidshandschoen]  
 

                                                 
1
 Natriumhydroxide (caustische soda of bijtende soda). 

2
 Zwavelzuur, vitriool. 

3
 Zoutzuur. 

 
*Eventuele vertaalfouten voorbehouden 




