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Handschoenen tegen bescherming elektrisch gevaar bij  

(THV) technische hulpverlening werkzaamheden 
 

 
 

 
Deze Elektricienshandschoen is ontworpen en geproduceerd conform de standaarden EN60903:2003 
en IEC 60903:2014 klasse 0 / 1000V cat RC om bij te dragen aan de veiligheid van de gebruiker mits 
ze gebruikt worden door deskundige personen in overeenkomst met veilige werkmethoden en de 
gebruiksaanwijzing.  
 
Eigenschappen: 
De handschoenen zijn exclusief bedoeld als isolatiebescherming tegen elektriciteit en bieden als 
zodanig geen bescherming tegen snijden, prikken, chemicaliën of hitte zoals bij andere 
(werk)handschoenen in gebruikt bij brandbestrijding en hulpverleningswerkzaamheden.  
 
Het wordt aanbevolen om in geval van behoefte voor een mechanische bescherming de handschoen 
te combineren met een leren of brandweer overhandschoen. Indien een beschermende handschoen 
over de isolatiehandschoen wordt gedragen moet de beschermende handschoen een afmeting 
hebben die de natuurlijke vorm van de isolatiehandschoen niet vervormt met een korter manchet.  
 
Voorzorgsmaatregelen: 
Het product is gemaakt van natuurrubber en kan allergische reacties veroorzaken. Vermijd contact 
met hete oppervlakten en stoffen zoals oliën, vetten, zuren, oplosmiddelen of petroleum gebaseerde 
middelen welke de eigenschappen van de handschoen kunnen aantasten.  
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Reinigen: 
Handschoenen die tijdens de werkzaamheden vuil zijn geworden kunnen met water en zeep 
gewassen worden. Natte handschoenen goed laten drogen op een natuurlijke wijze bij een 
temperatuur niet boven 65⁰C. 
 
Voor elk gebruik: 
Voor elk gebruik moet een grondige visuele (bekijken) en mechanische (uitrekken) en luchttest 
(opblazen) als inspectie uitgevoerd worden. Indien bij één van de testen de handschoenen onveilig 
wordt bevonden dient het als paar niet meer gebruikt en vernietigd te worden. 
 
Opslag: 
Bewaar de handschoenen bij voorkeur in een niet vervormbare behuizing of originele verpakking 
(UV- bestendige plastic zak). Druk de handschoenen niet samen en vouw het geheel niet. Uit de 
buurt houden van hitte en of bronnen van kunstmatige warmte, beschermen tegen direct zon en 
kunstlicht en of bronnen van Ozon. Bewaar temperatuur tussen 10⁰C en 35⁰C.  
 
Periodieke Inspectie: 
Elk paar handschoenen, zowel in gebruik als in opslag moeten periodiek geïnspecteerd worden 
binnen een tijdbestek van 12 maanden na opslag en of binnen 6 maanden bij gebruik. Testen omvat 
het opblazen met lucht voor visuele inspectie en luchtlekkage vast te stellen. 
 
 

• De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website https://doc.honeywellsafety.com 
 

• Voor elk paar handschoenen is een originele product specificatie en gebruikershandleiding 
voorhanden afgedrukt op de verpakking of als papieren documentatie toegevoegd in de 
verpakking. 

 

• Markeringen zoals normering informatie, type, classificatie, batchnummer en jaar en maand 
van productie staan vermeld op elke handschoen. 
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