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SÄKERSTÄLL MED VÅR HJÄLP ATT DU SKYDDAR
DITT VIKTIGASTE REDSKAP – DINA HÄNDER – PÅ RÄTT SÄTT!

Handskar som används vid hantering av städkem ska vara märkta med EN 374; skyddshandskar mot kemisk risk. 
Vinylhandskar är idag den vanligaste engångshandsken inom lokalvård. Många använder dubbla vinylhandskar när de 
utför sitt arbete då de upplever att den läcker då vinyl är ett oelastiskt material. När materialet sträcks bilda små hål i 
handskarna som inte kan ses med blotta ögat. Engångshandskar i nitril är mer elastiska och ger ett bättre skydd. När 
man sträcker materialet går det tillbaka till sin ursprungsform och om ett litet hål uppstår går handsken helt sönder 
vilket gör att det aldrig råder något tvivel om att det är dags att byta handskar. Om du använder dubbla vinylhandskar 
har du antagligen fel handskar ur ett skyddsperspektiv, men också ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

EN 374 delas i  fem delar där man bland annat testar handsken för en rad olika kemikalier och ser hur handsken 
reagerar både på utsidan och insidan. Du kan läsa mer om testerna inom EN 374 på vår hemsida, men det är viktigt 
att notera att handsken inte behöver förändras utseendemässigt trots att kemikalien brutit igenom materialet. 

Om du är osäker på vilken handske du bör ha vid hantering av ett ett specifikt rengöringsmedel kan du hitta information i ren- 
göringsmedlets produktdatablad. Om det är en specifik kemikalie eller kemikalieblandning du utsätts för, kan du söka på 
ämnets namn eller CAS-nummer i kemikaliedatabasen på vår hemsida så får du förslag på handskydd. 

ATT HANDSKAS MED STÄDKEM 
– VAD SKA DU TÄNKA PÅ? 
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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. Flerbrukshandskar i vinyl skyddar främst mot 
syror, olja och fetter.

Engångs- och flerbrukshandskar i VINYL

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.

VINYL, KEMIKALIERESISTENTA. FÄRG: BLÅ
• Bekväma och mjuka.
• Resistenta mot många kemikalier inklusive blekmedel.
• Allergitestade. Innehåller inga kända allergiframkallande ämnen.
• Innehåller inte ftalater.

GRANBERG®   111.200

GRANBERG®   111.225

GRANBERG®   111.220

GRANBERG®   111.0300
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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.

GUMMIHANDSKAR,FLOSSAT BOMULLSFODER
• Slitstark rullkant på handskarna som gör dem lätta att ta på/av.
• Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av 
 livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
• Mönster i innehand ger bra grepp både i våta och torra miljöer, 
 samt vid hantering av feta livsmedel.
• Flossat foder i ren bomull som absorberar fukt.

GRANBERG®  112.110

CHEMSTAR®   112.0122

GRANBERG®   112.0400
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GRANBERG®  111.0092

Engångshandskar i TEP – Thermo Elastic Polymer - 
är ett bra alternativ till vinyl. TEP-handskarna har hög 
sträckstyrka.
De främsta användningsområdena är HoReCa, vård och 
lättare rengöring, men de rekommenderas 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 våra förpacknigar av engångshandskar.

GRANBERG®   904.1000, 904.1300, 904.1400

Dispenser för engångshandskar
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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.
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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: SVART / MÖRKBLÅ
• Lättviktsnitril; extra 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.
• Mikroruggad ytstruktur på fingertopparna för optimalt grepp.
• Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv.
• Godkända för medicinsk användning (EN 455).
• Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av 
 livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
• Vikt 3,5 ± 0,5 g.

MAGIC TOUCH®   114.110 / 14.611 / 114.612

114.611114.610

MAGIC TOUCH®   114.621

MAGIC TOUCH®   114.622

REKOMMEN- 
DERAD AV

NORSKA ASTMA- 
OCH ALLERGI- 
FÖRBUNDET.
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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.
• 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: ORANGE
• Beständighet mot fett, rengöringsmedel, kemikalier (EN 374).
• Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av 
 livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
• Godkända för medicinsk användning (EN 455).
• Vikt 7,2 ± 0,5 g.

NITRILGUMMI, PUDERFRIA. FÄRG: BLÅ.
• Mikroruggad ytstruktur för optimalt grepp.
• Beständighet mot fett, rengöringsmedel osv. Godkända för 
 användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel (EN 1186).
• Godkända för medicinsk användning (EN455).
• Vikt 6,2 ± 0,2 g.

MAGIC TOUCH®   114.628

MAGIC TOUCH®   114.626

CHEMSTAR®   114.940

GRANBERG®   114.770

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.
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INNERHANDSKAR och andra 
TRIKÅHANDSKAR för lokalvård 

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

• 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
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KEMIKALIERESISTENTA, NITRIL
• Särskilt utformade för att ge hög 
 slitstyrka och skydd mot lösningsmedel.
• Mönstrad handflata ger bra grepp i 
 såväl våta som torra miljöer.

KEMIKALIERESISTENTA, NITRIL
• Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, 
 bensin och olja.
• God anatomisk passform för 
 största möjliga komfort.

KEMIKALIERESISTENTA, NITRIL
• Särskilt utformade för att ge hög slit-
 styrka och skydd mot lösningsmedel.
• Tjockare för ökad slitstyrka.

KEMIKALIERESISTENTA, NEOPREN
• Slitstarka.
• Högt kemikalieskydd.
• Mönstrad handflata ger bra grepp i
 såväl våta som torra miljöer.
• Flossat foder i ren bomull som 
 absorberar svett.

KEMIKALIERESISTENTA, NITRIL
• Skyddar mot väta, kemikalier, 
 smuts, bensin och olja.
• God anatomisk passform för 
 största möjliga komfort.

CHEMSTAR®   114.1000

CHEMSTAR®   114.0630

CHEMSTAR®   114.1046

CHEMSTAR®   114.2000 INTEGRA   114.0660

Ibland finns behov av en kraftigare handske, t.ex vid han-
tering av starkare kemikalier. Viktigt att komma ihåg är 

att en kemikalieskyddshandskar är för endagsbruk och 
ibland kortare tid, oavsett tjocklek på handske.

Vi kan LOKALVÅRD

FINNS ÄVEN 
SOM FODRADE, 

ART NR.
114.0630W

VI HAR ÄVEN ENGÅNGSKLÄDER FÖR 
SANERING OCH KEMIKALIESKYDD.

LÄS MER PÅ GRANBERG. NO
ELLER KONTAKTA OSS.
0346-124 25, POST@GRANBERG-AB.SE!
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HUR FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA UPPKOMST AV KONTAKTEKSEM PÅ HÄNDERNA?

TORKA ORDENTLIGT MELLAN FINGARNA VID HANDTVÄTT!
Fukt mellan fingrarna ökar irritation och kan skada huden.

UNDVIK RINGAR!
Tvålrester, kemikalier och fukt kan samlas under ringar och irritera huden. När handen dessutom finns i en handske 
där det blir varmt och fuktigt ökar risken för att huden kommer reagera. Det är dessutom bevisat att det samlas 
stora mängder bakterier under ringar p.g.a värme och fukt i handskar.

HÅLL HUDEN MJUK!
Smörj händerna med kräm med jämna mellanrum när huden är torr. Regelbunden handtvätt torkar ut huden. 
Sprucken och torr hud reagerar lättare på irriterande ämnen.

ANVÄND LÅNGA HANDSKAR SOM SLUTER TÄTT RUNT HANDLEDEN.
Vid risk för att vatten, rengöringsmedel, schampo, balsam, kemikalier etc. kan tränga in i handsken via handleden 
och intensifiera kontakten med irriterande ämnen och potentiella allergener, så ska man välja en extra lång handske.

ANVÄND ACCELERATORFRIA HANDSKAR!
Använd handskar som är utvärderade och rekommenderade av NAAF; norska astma och allergiförbundet. 

ANVÄND INNERHANDSKAR
Var noga med att tvätta händerna efter användning av handskar för att ta bort rester av kemikalier från handsken. 
Använd gärna en innerhandske om du redan har eksem - detta för att undvika allergiskt kontakteksem av 
gummiacceleratorer. När huden inte längre är hel och mjuk får allergener lättare att tränga ner i sprickor och sår 
och man löper då högre risk att utveckla allergiskt kontakteksem.

VIKTIGT ATT VETA:

MAN SKILJER PÅ TVÅ OLIKA FORMER AV KONTAKTEKSEM
ICKE ALLERGISKT KONTAKTEKSEM
Den vanligaste formen av eksem som uppstår efter upprepad 
exponering av fysikaliska och kemiska faktorer som irriterar huden 
och gradvis skadar hudbarriären, vanligast är tvål och vatten.

ALLERGISKT KONTAKTEKSEM
En allergisk reaktion efter exponering för enskilda,
specifika kemiska ämnen - allt från parfym
till konserveringsmedel.

Grupper som är särskilt utsatta för att utveckla icke allergiskt och allergiskt kontakteksem är bland annat sjukvårds- 
personal, frisörer, städpersonal, personal i livsmedelsproduktion och andra som ofta använder handskar i sitt arbete 
och som har ett vått arbete. Definition av våtarbete är våta händer över två timmar under en arbetsdag, frekvent hand-
tvätt mer än 20 gånger per dag, eller användning av tätslutande handskar under mer än två timmar per dag.

i



G R A N B E R G ®

LÄS MER PÅ GRANBERG.NO 11

i  ATT TÄNKA PÅ
 Läs på om kemikalien du  
 ska hantera.

 Se till att skyddshandsken  
 är testad och godkänd för  
 kemikalien du ämnar att  
 hantera.

 Notera genombrottstiden  
 och tänk på att temperatur  
 kan påverka.

 Använd rätt storlek!

 

HAR DU RÄTT KEMIKALIESKYDD?
Kemikalier kan ge permanenta skador på din hud och transporteras via blodet ut i kroppen, och leda till livshotande skador. 
Att hitta korrekt kemikalieskydd för ditt arbete är därför livsviktigt! 
Läs produktdatabladet för den kemikalie som ska hanteras, sök i vår kemikaliedatabas för att hitta korrekt handske för upp-
giften. Använd sunt förnuft vid kemikaliehanteringen då våra råd på hemsidan ska ses som vägledande, och genombrottstid 
kan variera beroende på t ex temperatur. Handskarna du väljer ska inte bara ha rätt kemikalieskydd, utan också fungera för 
uppgiften med tanke på t ex fingerkänsla, grepp och slitstyrka.

HÄNDER
DINA
VERKTYG
DITT VIKTIGASTE



GRANBERG SVERIGE AB    0346-124 25  post@granberg-ab.se  granberg.no

Din återförsäljare:

DEN PERFEKTA FÖNSTER-
PUTSARHANDSKEN!
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.

DU HITTAR VÅRT 
FULLSTÄNDIGA SORTIMENT PÅ 

GRANBERG.NO


