
NL Informatiebrochure van afdeling 1.4 van bijlage II van Richtlijn 89/686/EEG voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen in categorie III: Chemische beschermende handschoenen Cat III,  

 Wegwerphandschoenen

WAARSCHUWING !
De weerstand tegen de scheikundige stoffen in de lijst is onder 
laboratoriumomstandigheden vastgesteld en kan verminderen door 
verandering van de fysieke eigenschappen, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld temperatuurverandering, slijtage, uitrekking, enz.
Bij sterk corrosieve scheikundige stoffen is de achteruitgang van de 
stof de belangrijkste factor bij de keuze van de veiligheidshandschoen. 
Deze veiligheidshandschoenen beschermen niet tegen extreme koude 
(< -5 °C), hitte (> 50 °C), elektrische stroom.
Niet gebruiken in de nabijheid van bewegende machineonderdelen, 
gevaar op bekneld geraken.
Onbruikbaar wanneer de handschoenen zijn gekraakt, poreus en stijf.
De aangegeven beschermingsindex kan beïnvloed worden door 
factoren zoals temperatuur, slijtage, enz.

Allergie Merk: De handschoenen kunnen sporen van 
dithiocarbamaten bevatten.
Gebruik: Gebruik enkel de voor u passende maat van 
veiligheidshandschoenen. Houd er rekening mee dat het. Controleer 
voor gebruik of de veiligheidshandschoenen niet beschadigd zijn. 

Voorkomen dat de penetratie van verontreinigende stoffen over de 
rand van de handschoen. Voorkom overdracht van contaminanten op 
de handschoen en de cross-contaminatie bij het verwijderen van 
handschoenen.
Schoonmaken: De vermelde handschoenen zijn niet 
wasbaar. Voor het schoonmaken geen chemicaliën, 
kantige of scherpe voorwerpen (draadborstel, 
schuurpapier, enz.) gebruiken.
Vervaldatum: Met de juiste opslag, geen vermindering van de 
prestaties binnen de 36 maanden.
Bewaring/Transport: Vlak, droog, donker, met geen extra 
gewichtsbelasting in de originele verpakking, bij een temperatuur 
van 
5 °C - 25 °C. Beschermen tegen zonlicht en ozonbronnen. 
Afvalverwijdering: Zonder besmetting met chemicaliën mogen de 
handschoenen met het huisvuil meegegeven worden. Na contact met 
chemicaliën dienen de afvalverwijderingsrichtlijnen van de 
chemicaliënproducent in acht genomen te worden. Handschoenen bij 
het correct gebruikt wordt weggegooid bij het huishouden.

Vereenvoudigde aangifte van overeenstemming: KCL GmbH verklaart, dat de 
persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven, de van toepassing zijnde 
eisen van de EG-richtlijn 89/686/EEG overeenkomen. De keuze van de 
handschoenen moet selecteren zijn volgens de eisen van de werkplek, de aard 
van het gevaar en de relevante omgevingsfactoren. Voor gebruik blijken de 
geschiktheid van de handschoenen voor de baan.
Beschermende handschoenen voldoen aan de EN 420. Goedgekeurd volgens 

EN 374 overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 89/686/EEG: IFA, Alte 
Heerstraße 111, D-53757 St. Augustin, Identificatienummer: 0121. Surveillance 
na Artikel 11 van Richtlijn 89/686/EEG, chemische risico‘s volgens EN 374: 
dezelfde locatie als type-test. Het identificatienummer van de test- en 
certificeringsautoriteit 0121 voor de EG-conformiteitverklaring en voor de 
controle van de maatregelen voor kwaliteitsbewaking heeft uitsluitend 
betrekking op de inhoud van EN 374-1: 2003 en de PBM-richtlijn 89/686/EEG.

Handschoenen voldoen aan Verordening (EG) nr. 1935/2004.
Goedgekeurd voor de korte termijn, direct contact met alle soorten 
voedsel.

EN 388, Mechanische risico’s
1. Cijfer Slijtvastheid (Min. 0; Max. 4)
2. Cijfer Snijvastheid (Min. 0; Max. 5)
3. Cijfer Doorscheurvastheid (Min. 0; Max. 4)
4. Cijfer Steekvastheid (Min. 0; Max. 4) 
X = Niet testbaar

Deze handschoen voldoet aan de volgende eisen van EN 455:
EN 455-1: 2001-01;  volledig
EN 455-2: 2011-05;  volledig
EN 455-3: 2007-03; 5,3 eiwitten extraheerbare
EN 455-4: 2009-10;  5,2 snelle test van de houdbaarheidstermijn
De handschoen is geen medisch hulpmiddel in de zin van Richtlijn 93/42/EEG.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

KCL GmbH Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9

36124 Eichenzell
Germany

Tel. +49 6659 87-0
Fax +49 6659 87-155

www.kcl.de
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EN 374,Volwaardige veiligheidshandschoenen tegen chemische risico’s
De veiligheidsindex is gebaseerd op de doorbreektijd die gedurende ononderbroken contact met de 
scheikundige teststof in stabiele laboratoriumomstandigheden vastgesteld wordt. EN 374-3 = 
permeatie. Een handschoen is bestand tegen chemicaliën, als een bescherming index is bereikt van ten 
minste niveau 2 in drie van de chemicaliën hieronder opgesomd. De chemische stoffen die zijn geslaagd 
voor de test zijn aangegeven op de handschoenen met de letters A-L. (KB=indeling brieven)

EN 374, Beschermt tegen bacteriologische besmetting
KCL-veiligheidshandschoenen tegen chemicaliën van het in EN 374-2 beschreven hoogste prestatieniveau 
3 getest op dichtheid = penetratie. Deze kwaliteitsgrenspositie komt overeen met een AQL < 0,65.

Doorbreektijd in 
min

Veiligheids-  
index 

> 10 1
> 30 2
> 60 3

> 120 4
> 240 5
> 480 6

Artikel Naam Maat EN 388 indeling brieven (KB) / Veiligheidsindex 
743 Dermatril® P 743 6, 7, 8, 9, 10, 11 000X J/2 K/6 L/2

KB Scheikundige stof CAS-Nr.
J n-Heptaan 142-82-5
K Natriumhydroxide 40 % 1310-73-2
L Zwavelzuur 96 % 7664-93-9


