
HANDSKYDD 
OCH ENGÅNGSBEKLÄDNAD FÖR

LIVSMEDEL



BESTÄMMELSER OM LIVSMEDELSHANTERING OCH HYGIEN, SAMT BESTÄMMELSER 
KRING OLIKA ÄMNEN I KONTAKT MED LIVSMEDEL, KAN DU LÄSA MER OM PÅ 
LIVSMEDELSVERKETS HEMSIDA. WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE

Engångshandskar som används vid hantering av livsmedel ska vara märkta i text 
eller med symbol som visar att de är testade och godkända för det.  
Det är också viktigt att veta om handskarna fungerar vid hantering av fet mat 
om det är fetthaltig mat du ska hantera. Handskar eller annat material som ska 
användas i kontakt med livsmedel testas enligt EN1186. Där utsätts materialet för 
olika slags ämnen, såsom fett eller syra för att se hur lång tid det tar för materialet 
att migrera (avsöndra t ex kemikalier) in i ämnet. Testet ska då visa hur länge t ex 
engångshandskar kan vara i kontakt med en viss typ av livsmedel utan att man riske-
rar att ämnen förs över från handsken till livsmedlet.

REGLER FÖR ÄMNEN I 
KONTAKT MED LIVSMEDEL 
– VAD SKA DU TÄNKA PÅ? 
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G R A N B E R G ®

Engångshandskar i vinyl är tillverkade av PVC och mjuk-
görare, dvs tillsatser som gör handsken mjuk och smidig. 
Vinyl ger ett visst skydd till ett lågt pris, men passar inte 
i alla sammanhang; detta med tanke på att materialet vid 
töjning inte helt återtar sin form och därför har högre risk 
för genomsläpplighet av bakterier än vad t.ex. latex och 
nitril har. 

Om du arbetar med feta livsmedel kan du inte välja vi-
nylhandskar eftersom de innehåller ftalater som mjukgö-
rare, vilka kan vara hormonstörande och öka risken för 
att utveckla diabetes typ 2. Vid kontakt med fetthaltiga 
ämnen (såsom fet fisk, ost och kött) kan dessa ftalater 
frigöras och migrera in i det du arbetar med. 

Engångshandskar i VINYL

LÄS MER PÅ GRANBERG.NO 3

VINYL, LÄTT PUDRADE. FÄRG: KLAR
• Lämplig för hantering av livsmedel som i EC 10/201
 definieras som icke fetthaltiga. 
• Vikt 4,6 ± 0,03 g.

ULTRASOFT VINYL, PUDERFRIA. FÄRG: KLAR
• Lämplig för hantering av livsmedel som i EC 10/2011
 definieras som icke fetthaltiga
• Vikt 4,6 ± 0,03 g.

VINYL, PUDERFRIA. FÄRG: KLAR.
• Lämplig för hantering av livsmedel som i EC 10/2011 
 definieras som icke fetthaltiga
• Godkända för medicinsk användning (EN455).
• Vikt 5,4 ± 0,03 g.

GRANBERG®   111.200

GRANBERG®   111.225

GRANBERG®   111.220



G R A N B E R G ®

Engångshandskar i latex, eller naturligt gummi, är upp-
skattade för sin smidighet, elasticitet, passform och 
fingertoppskänsla. Användningsområden för engångs-
handskar i latex är industri, renhållning och livsmedels-
hantering. 
En nackdel med latex är att användningen av latexhand-

skar kan medföra att användaren får besvär med latex- 
allergi. Om du har anlag för detta är det viktigt att hitta en 
annan produkt, som har det skydd du behöver. 
Kemikalieskyddet hos en engångshandske av latex är 
generellt sett lågt, men skyddet mot bakterier och virus 
högt på grund av materialets elasticitet.

Engångs- och flerbrukshandskar i LATEX

LATEX, PUDERFRIA. FÄRG: OFFWHITE.
• Godkända för medicinsk användning (EN455).
• Vikt 6,0 ± 0,5 g.

GUMMIHANDSKAR,FLOSSAT BOMULLSFODER
• Slitstark rullkant på handskarna som gör dem lätta att ta på/av.
• Greppmönster för bra greppförmåga både i våta 
 och torra miljöer.
• Flossat foder i ren bomull.

GRANBERG®   112.110

CHEMSTAR®   112.0122
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G R A N B E R G ®

Engångshandskar i TEP – Thermo Elastic Polymer - 
är ett bra alternativ till vinyl. TEP-handskarna har hög 
sträckstyrka och finns i två färger; blå och klar.
De kan användas i kontakt med livsmedel, även fet 
mat, särskilt vid korttidsanvändning och är godkända 
för medicinskt bruk. Främsta användningsområdena är 

HoReCa, vård och lättare rengöring, men de rekommen-
deras inte när du behöver kemikalieskydd. 
Den låga vikten hos TEP-handsken innebär reducerad 
fraktvikt och avfallsmängd jämfört  med vinyl, vilket inne-
bär en minskad miljöpåverkan.

Engångshandskar i TEP

Passar till våra 200-pack och 300-pack engångshandskar, 
såsom art. 114.624 and 114.626.
Längd 25 cm. Höjd: 13 cm. Djup: 10 cm.

GRANBERG®   904.1000, 904.1300, 904.1400

LÄS MER PÅ GRANBERG.NO

THERMO ELASTIC POLYMER (T.E.P.), PUDERFRIA. 
• Fria från ftalater (mjukgörare) och silikon.
• Godkända för hantering av alla typer av livsmedel, 
 även fet mat (EN1186).
• Godkända för medicinsk användning (EN455).
• Ekonomiska. Reducerad avfallsmängd på grund av mer än 
 60 % minskad tjocklek på handskarna jämfört med vinyl.
• Mer än 400 % fler handskar per box jämfört med vinyl.

GRANBERG®   111.0092 (klar)

Dispenser för engångshandskar
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G R A N B E R G ®

Engångshandskar i nitril, syntetiskt gummi, ger ett 
bättre skydd mot virus och bakterier än vad vinylhand-
skar ger. Engångshandskar av nitril är en växande och 
varierande produktgrupp och finns för olika arbets-
områden och med olika slags skydd. Engångshand-
skar i nitril används främst inom livsmedelsindustri 

och sjukvård, men också när man är i behov av en en-
gångshandske som kan motstå kemikalier. 
Försäkra dig om att den engångshandske i nitril som du 
väljer är anpassad efter dina behov, samt testad för det 
aktuella användningsområdet och ämnet.

Engångshandskar i NITRIL

NITRIL, PUDERFRIA. FÄRG: MÖRKBLÅ
• Tunna och elastiska.
• God fingerkänsla.
• Bra alternativ till engångshandskar i vinyl
• Godkänd för mathantering (EN1186), även feta livsmedel.
• Ekonomipack, 200 handskar per dispenser.
• Innehåller inte silikon

SOFT NITRILE™, PUDERFRIA. FÄRG: INDIGO.
• Fria från kemiska acceleratorer.
• Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
• Godkända för medicinsk användning (EN 455).
• Godkänd för mathantering (EN1186), även feta livsmedel.
• Testad enligt ASTM D6978-05
• Vikt 4,2 ± 0,5 g.
• Innehåller inte silikon.
• Finns även i längre variant art nr 114.615

SOFT NITRILE™, PUDERFRIA. FÄRG: INDIGO.
• Mjukt och starkt nitrilgummi.
• Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
• Godkänd för mathantering (EN1186), även feta livsmedel.
• Vikt 3,5 ± 0,02 g.
• Ekonomipack, 200 handskar per dispenser.

MAGIC TOUCH®   114.611

MAGIC TOUCH®   114.621

MAGIC TOUCH®   114.624

REKOMMEN- 
DERAD AV

NORSKA ASTMA- 
OCH ALLERGI- 
FÖRBUNDET.

FINNS ÄVEN I 
SVART FÄRG,

ART NR 114.610

FINNS ÄVEN I 
VIT FÄRG,

ART NR 114.612
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G R A N B E R G ®

LÄS MER PÅ GRANBERG.NO

SOFT NITRILE™, PUDERFRIA. FÄRG: SVART.
• Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. 
• Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
• Godkänd för mathantering (EN1186), även feta livsmedel.
• Vikt 3,7 ± 0,3 g.
• Innehåller inte silikon

NITRILGUMMI, PUDERFRIA. FÄRG: INDIGO.
• Tunnare än handskar i motsvarande kvalitet. 
• Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
• Lämpliga för direkt kontakt med alla typer av livsmedel.
• Godkänd för mathantering (EN1186), även feta livsmedel.
• Vikt 3,0 ± 0,5 g.
• Ekonomipack, 300 handskar per dispenser.
• Innehåller inte silikon

NITRILGUMMI, PUDERFRIA. FÄRG: BLÅ. LÄNGD: 30 CM
• Patenterat fiskfjällmönster på handskarnas båda sidor 
 för optimalt grepp.
• Godkänd för mathantering (EN1186), även feta livsmedel.
• Kemikalieresistenta och oljebeständiga.
• Vikt 11,4 ± 0,3 g.

MAGIC TOUCH®   114.628

MAGIC TOUCH®   114.626

GRANBERG®   114.955

VÄLJ GÄRNA EN LÄTTARE/TUNNARE 
HANDSKE, INTE BARA AV KOSTNADS-
SKÄL, UTAN OCKSÅ FÖR MINDRE 
UTSLÄPP FRÅN TRANSPORT OCH 
MINSKAT AVFALL.!

114.611, 200-pack111.220, 100-pack

65 mm 60 mm

FLER HANDSKAR, MINDRE VOLYM. MINDRE MILJÖPÅVERKAN.

7



• Många lider av eksem, med klåda och obehag på händerna. 
Dessa handskar, som är fantastiskt mjuka och lena, är tillverkade av hudvänliga bambufibrer. 
Handskarna hindrar användaren från att klia direkt på eksem och sår, och bidrar samtidigt till att 
kräm eller salva stannar kvar på behandlat område.

• Handskarna har en utmärkt passform och de är mycket behagliga att ha på sig. Handskarna kan 
tvättas i 60 °C och behåller sina goda egenskaper tvätt efter tvätt.

EKSEMHANDSKAR BAMBOO®

GRANBERG®   110.0160

G R A N B E R G ®

INNERHANDSKAR och andra 
TRIKÅHANDSKAR för livsmedelsbranschen 
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BOMULL, 
STICKAD MUDD
• Ger god isolering.
• Absorberar fukt

BOMULLSHANDSKAR 
MED LYCRA®

• Små ftlalatfria vinyl/- 
 PVC-noppor ger bra grepp.
• Bekväma att ha på sig.
• Maskinstickade, utan sömmar.

POLYESTER, 
MASKINSTICKADE
• Lämplig vid känslig 
 hud eller handeksem.
• Ger god isolering.
• Maskintvätt i 85° C.

AKRYL, 
MASKINSTICKADE
• Ger god värmeisolering.
• Ambitextra; kan användas på 
 både vänster och höger hand.
• Maskintvätt i 30° C.

GRANBERG®   110.0460 GRANBERG®  

110.0483 vit  110.0484 svart
GRANBERG®   110.0461GRANBERG®   110.0381



G R A N B E R G ®

Handskar för
arbete i både 
ÅNGANDE VÄRME
och BITANDE KYLA

HANDSKAR MED 
SKÄRMOTSTÅND

LÄS MER PÅ GRANBERG.NO

SKÄRBESTÄNDIGA INNER- 
HANDSKAR PROTECTOR®

TYPHOON®

SKÄRBESTÄNDIGA VARMA 
INNERHANDSKAR PROTECTOR®

TYPHOON®/BLANDFIBER
• Varmfodrade.
• Särskilt lämpliga som skärbeständiga 

innerhandskar till engångshandskar 
och återanvändningsbara handskar.

• Ger ett bra skärmotstånd men också 
god fingerkänsla.

• Godkänd för användning i direkt 
Kontakt med alla typer av livsmedel, 
inklusive livsmedel med hög fetthalt 
(EN1186).

• Ambidexter.

• Slitstarka
• Särskilt lämpliga som skär-

beständiga innerhandskar till 
engångshandskar och återan-
vändbara handskar.

• Ger ett bra skärmotstånd men 
har också god fingerkänsla.

• Ambidexter (handskarna kan 
användas på båda händer).

GRANBERG®   116.501 GRANBERG®   116.506

CHEMSTAR®   114.3000
HANDSKAR I NEOPREN 
MED AKRYLFODER.
Smidiga handskar som är utmärkta
för  hantering av varma och ångande
plåtar men även ett skydd mot kyla.
Lätta att torka av och hålla rena. 

VI HAR ÄVEN BRYNJEHANDSKAR FÖR SLAKTARE, 
SAMT ÄRMSKYDD MED SKÄRMOTSTÅND.

KONTAKTA OSS PÅ 
POST@GRANBERG-AB.SE ELLER 0346-12425!
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G R A N B E R G ®

Vi kan FISKERIBRANSCHEN!
Med vår verksamhet sedan 1961 på den norska västkus-
ten har vi levt nära behoven i norska fiskeribranschen. Vi 
har idag ett mycket starkt sortiment för fiskeribranschen 
med höga krav på grepp och smidighet och givetvis god-

känning enligt EN1168. Vår erfarenhet av fiskeribranchen 
har också gjort oss till en pålitlig leverantör inom kyck-
ling- och annan livsmedelsindustri. 

NÅGRA EXEMPEL PÅ POPULÄRA PRODUKTER INOM FISKERINÄRINGEN: 

KEMIKALIERESISTENTA 
HANDSKAR I NITRIL
INTERLOCKFODRADE

• Slitstarka.
• Skyddar mot kemikalier, 
 diesel, bensin och olja.
• God anatomisk passform 
 för största möjliga komfort.

VÄTSKETÄTA HANDSKAR I 
NITRIL/NATURGUMMI

• Mjuka handskar med bra rörlighet. 
• Rekommenderas för hantering 
 av våta, hala föremål.
• Godkänd för användning i direkt kontakt
 med alla typer av livsmedel, inklusive 
 livsmedel med hög fetthalt (EN1186).
• Innehåller ej silikon.

KEMIKALIERESISTENTA HANDSKAR 
I VINYL,NYLONFODER

• Mycket slitstarka.
• Mjuka med enastående grepp i torra, 
 våta och oljiga miljöer.
• Smidiga och tröttar inte ut handen.
• Lätta att ta på och av.
• Specialdoppade två gånger i vinylbeläggning.
• Följer REACH-förordningen.

GRANBERG®   114.0630 GRANBERG®   112.0940 CHEMSTAR®   109.8135

FINNS ÄVEN 
FODRAD

ART NR 
114.0630W
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G R A N B E R G ®

ENGÅNGSBEKLÄDNAD för livsmedelshantering
ALLA VÅRA ENGÅNGSKLÄDER ÄR 
LIVSMEDELSGODKÄNDA ENLIGT EN1186. 

LÄS MER PÅ GRANBERG.NO

SKÄGGSKYDD, VIT 
BEKVÄMT ELASTISKT 
BAND

• Tillverkad av mjuk non-woven 
 polypropylen (14 g/m).
• Andas, lätt och hygienisk.
• Idealiskt för arbete där 
 hårskydd bör användas 
 eller är nödvändigt.

KEPS/SKÄRMMÖSSA 
“SNOOD-CAP”
NONWOVEN POLY-
PROPYLEN

• Bekväm att ha på sig. 
 Tillverkad av mjuk polypropenfiber.
• Hygienisk. Elastiskt hårnät som 
 täcker håret.

MOB CAP MED 
ELASTISK RESÅRKANT

• Bekväm att ha på sig. Tillverkad 
 av mjuk polypropenfiber med
 elastisk kant runt hela mössan.
• Hygienisk. Elastiskt hårnät som 
 täcker håret till 100 %.
• Dubbel resår för extra komfort 
 (latexfri).

GRANBERG®   210.0021 GRANBERG®  210.0040B GRANBERG®   210.0045

GRANBERG®   210.0010 GRANBERG®   210.0071

GRANBERG®   210.0060S

FINNS 
ÄVEN BLÅ

ART NR 
210.0045B

FINNS 
ÄVEN VIT

ART NR 
210.0040

FÖR FULLSTÄNDIGT 
SORTIMENT OCH 

PRODUKTINFORMATION, 
SE GRANBERG.NO 
UNDER KATEGORI 
ENGÅNGSKLÄDER.

Förkläden och ärmskydd från Granberg är tillverkade 
under certifiering enligt HACCP, vilket innebär en speciali- 
sering för uppfyllande av krav för hantering av livsmedel.
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GRANBERG SVERIGE AB    0346-124 25  post@granberg-ab.se  granberg.no

Din återförsäljare:

DU HITTAR VÅRT 
FULLSTÄNDIGA SORTIMENT PÅ 

GRANBERG.NO

HÅLL DIG VARM & TORR

Mjuka och följsamma. Helfodrade med god värmeisolering. Vat-
tentät latexbeläggning runt hela handsken. Sandaktig doppning på 
innerhand och på fingrar för utmärkt våt-, torr- och oljegrepp.

GRANBERG®   108.8080

LÄMPLIG FÖR 
ARBETE I KALLA OCH 

VÅTA MILJÖER SOM T EX 
HÖST- OCH VÅRBRUK 

ELLER HANTERING 
I KYLDISK.


