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Samenvattincr

Metselaars hebben veel problemen met de huid van hun handen. Erzíin verschilrende oorzaken agn te wijzen, zoars de scherpte enruwheid van de stenen, de irriterende ïerking van de speciè, hetwerken in verschillende weersomstandigheden en de vaak àgrressieve
schoonmaakmiddelen die worden gebruikt om de handen te réinigen.
De metselaar kan zelf een hoop doen om de huid te beschermen]In dit project is een folder samengiesteld waarin aanbevelingenvoor de metselaar zíjn aangegeven. Tevens is vermerd weÍke
merken/tlT)en handschoenen hij zou kunnen gebruiken on zijn handente beschermen in verschillende werkomstanàigheden, welke zeep hijzoy kunnen gebruiken om zíjn handen te rèinigen en welk - typécrène_hij zou.kunnen gebruiken voor de verzorging van zijn fruià'.
De folder is il d? praktijk voor wat betreft inhóud/aanbévelingenen vormgeving/taalgebruik uitgetest door 1-O ervaren metselaais.Uit de,ze proef blijkt dat de folder in een duidelijke behoeftevoorziet en dat de aanbevelingen zinvol zí)n. Naar aaíteiaing van
99. bevindingen in de praktijkproef is de folder op deÍairsbij gesteld.



1.- fnleiding en prob].eemste].]-incÍ

Er. zijn in Nederland ongeveer 30 500 metselaars (SBB L9g6). Dezeblijken vrij zwaar belast te worden, Het sociaal Fonds voor deBouwnijverheid komt voor Lg87 op een verzuimpercentage van 10.6en op 366 hlÀo-intredingen. De meeste probrémen Èreden op arsgeyolg van de fysieke belasting van het richaam. vorgenË eenDuits onderzoek onder 6L56 metselaars gaat het bij zo,n 75* vanhet verzuim om rugaandoeningen. Daarnaaàt kouen ooli veel huidaan-doeningen voor (zotn 2L*) (sBB 1986). Bekend is echter datziekteverzuim niet zotr. goede graadmeter is voor huidaandoenin-
9aD, iumers in_ het algemeen werkt men met huidaandoeningen l;e!Íoondoor. Coenraads (L983) vindt bij werkbezoeken dat L2r6Z rian destukadoors en metselaars huidaandoeningen aan hand of bovenarm
hebben.
Deze mensen zitten dus ondanks hun aandoening niet thuis.
De grootte van de huidproblemen hangt sterk samen met de materia-len die verwerkt worden en de wefkzaamheden die moeten wordenuitgevoerd (Huppes L989).. Vrijwel alle metselaars vertonen op denduur één of andere huidreactie. De metselaars ervaren hethuidprobleem zeJ'f a1s erg belangrijk.
op basis van deze gegevens heeft de SÈichting Arbouw het Neder-lands InstiÈuut voor Arbeidlsomstandigheden én de afdeling Ar-
beidsdermatologie Azc\Ruc te eroningen een opdracht verstrekt omna te gaan op welke wí)ze de huidaandoeningen van metselaarsbeperkt of zelfs voorkomen zouden kunnen worden. Uitgangspunt
daarbij rtras dat waarschijnlijk de neeste maatregelen - aoór deindividuele metselaar zeLf getioffen zouden moeten worden. In hetproject moest daarom tevens een instructie voor de individuele
metseraar worden ontwikkeld en uitgetest in de praktijk.
rn het project is zijderings ook rekening gehouden met d.e opper-
man. Maatregelen die op basis van de ervaringen bij de uretsé1aar
werden opgedaan ?íln beschreven. Er is echter geen specifiek
onderzoek naar zí1n situatie uitgevoerd.

Dit is het verslag van Ïret project huidbescherming en -verzorgingvoor metseraars. Bij dit, verslag hoort de gerijknanige brochure,
zie bijlage L.

2. Àanpak

Het project heeft uit de volgende onderdelen bestaan:
Een beschrij.ving van dq huidproblemen van de metselaar op
basis van literatuur, Ëezoeken aan metselaars en aan BGD-
artsen, zíe hoofdsÈuk 3.
ïet opstellen van de brochure voor de individuele metselaar,
inclusief selectie van geschikte handschoenen, huidverzor-gings- en huidreinigingsmiddelen, zie hoofdstuk 4.
Het testen van de brochure in de praktijk, zie hoofdsÈuk 5.
Conclusies, hoofdstuk 6.



3. Iluidproblemen

De werkzaamtreden van de metselaar bestaan voor het overgrotedeel uit metselen. Vooral de nieuwbouwmetselaar is zeker 8ó tot9oA van de tijd bezj-.q met het ttop elkaar stapelen van stenenr.
Andere werkzaamheden hebben te maken met de vóorbereiding en deafwerking van het werk, zoals het opspannen van de metseldraad ofhet borstelen van de voeg. oaarnaàst moet de netselaar ookmeestar de spouwisoratie op maat maken en aanbrengen (Huppes,
l-989 ) . rn een enkel geval moet de metselaar welee-ns mèt - Zilí
handen in de specie, bijvoorbeeld bij het inwassen van kozijnenl
De problemen die een metselaar met de huid van zijn handen heeft
worden vooral veroorzaakt door:

contact met cementspecie of blokkenlijm;
contact met ruwe, scherpe en zware stenen;
contact met diverse isolatiematerialen;
te werken in een belastend omgevi_ngskliuraat.

Daarnaast treden incidenteel problemen op door:
mechanische stootbelastingen, afknellingen, maar ook eenma-lige verwondingen aan scherpe voorwerpen etc;
niet beroepsgebonden eczeem-achtige reacties; bj-jvoorbeeld
door het- gebruik van ttverkeerdert zepen of het opflikkeren
van psoriasis door irritat,ie of mechanische bescnaàiqingr van
de huid.

fn dit hoofdstuk zí1n de huidproblemen één voor één nader uitge-werkt. Bij eIk onderdeer wordt ingegaan op mogelijke oplossingén.

3.L. Huidcontact met, specie

Problemen

Specie-huidcontact leidt tot problemen door:
Het arkalische karakter nat ceuent, wat kan leiden totirritatie van de huid en orthoergisch eczeem;
De schurende werking van het, zand in het cement, r*at kanIeiden tot kleine beschadigingen van de huid;
De sporen chroom en kobalt in cement, die kunnen leiden totallergisch contacteczeem.

Àls secundair effect treden in de beschadigde huid vaak infecties
op.

Specie-huidcontact treedt op drie manieren op:
Door kliederen op de handen tijdens het werken. Naarmate despecie dunner is wordt er meer geknoeid. Vandaar dat bij de
verwerking van blokkenlijm meer huidcontact optreedt dan-bij
de verwerking van cement. De vervuiling wordt in het a1ge1
meen drie maal per dag hreggehrasseni bij -de koffie, de schàft
en aan het einde van de dag.



Door contact met gereedschappen waar bijna alÈijd een dunraagje specie op iit, vooral-de troffel. De specle is dàà;terecht gekomen na eerdere vervuiling van de handen. Hethandvat van een troffel is van nout. I{egwassen van devervuiling is daarom erg moeilijk.
Door het dragen van, aan de binnenzílde met specie verrruildehandschoenen. Dit treedt vooral op bij hàdscnoenen metkleine mechanische beschadigingen, maar ook door invalienvan specie in het manchet

waarschijnrijk leidt, het raatste type huid-specie contact tot de
leeqle.problemen omdat het contact-Èee1 inteisief is en omdat dehandhuid in de handschoen rrvenr/eektrr (afwashanden).

De problemen die optreden ten gevolge van het huidcontact metspecie zí3n groot en algtemeen. Írijwér alle metselaars vertonenop den duur één of andere reactie. -

Oplossincren

Er bestaan g'een betrouwbare methoden om de effecten van hetspecie huidcontact te vermind.eren. ook verandering ;;" -à;
samenstelling van de specie is in verband met de bouwtLchnischeei:91 moeilijk. Alleen voor het chroom in de specie is ail;;;;;wellj-cht nrogelijk door de toevoeging van ferroéuIfaat, lpersoón-lijke mededeling BGD Drachten). -DiÉ kan echter alreen- op aieplaatsen waar de metselaar zeJ.f invloed heeft op d.e samenste-I1ingvan de specie. De mogelijke technische effecten van deze veranldering van de samensterling zíln nog niet goed bekend. Mogerijkdat de specie op den duur van kleur 2ou verànderen en de tóevoé-glng een ror speelt- bij de ontwikkering van betonrot, hoewel
!r1959ver geen .eenduidigè gegevens beschikbaar zjrjn voorropiglijkt deze maatregel alleen bp zí)n plaats in sit-uaties dat'démetseraar aantoonbaar rast rreeft van eén chroom-arlergie.Het is o9k (nog) niet ,mogelijk om de persoonrijke levoeligheidvan metselaars voor de diverse huidproblemen vooràf tè testen.
De. enige manier om de huidprobremen die optreden door specie-huidcontact op te lossen is Èet vermijden van ait contact.
ook de opperman moet zíc}eze]-f beschermen tegen specie. Hetcontact, treedt bij hen op bij het vullen en bij het ofrsteken vande speciekulP. Daarnaast hanteert hij vervrrilóe gereèdschappen,
zoals bv. bij het schoonmaken van de Èuipen.



In het algemeen kunnen de volgend.e aanbevelingen ter preventievan cementeczeem worden gegeven:
Draag tijdens het werk geen ringen. Daaronder kunnen zichresten cement etc. ophopen en de huid beschadigen.Relnig de handen meteen na het werk. Ga niét eerst naarhuis. Trek verontreinigde kleding uit.
Gebruik voor het schoonmaken eén zo mild mogelijk reini-gingsm.iddel. Sterke zuren, basen en oplosmiddeien irriterende huid. Gebruik schuurzepen en hanàreinigers die zondeiwater worden gebruikt ( trwaterless handóleansersrt, dieorganische oplosmidderen bevatten) zo weinig ,nogàriir.
Schuurzepen a1Ieen voor de handpalmen gebruiken; ae -reiíi-
§Íers zonder water alIeen .bij verontreiniging met vetachtigestoffen die op. normale wijze niet te verwijdéren zí)nNa de huidr:einiging dient de huid met een goeàe crème(liefst zonder parfum erin) te worden verzorld. Gebruiksteeds schone droge handd.oeken. Bij gebruik van vaste
handdoeken met cementresten erin wordt màer cement en vuilop de huid gebracht dan eraf geveegd..
De huid dient ook tijdens de runóhpauze etc. gereinigd tezíjn.
Handschoenen mogen geen gaten vertonen. Gaten waarin cementen cementwater kunnen dringen veroorzaken door de vochtopho-ping in de huid juist een sterkere beschadiging van de friria.
voorkom zo -vp,el moger.ijk huidbeschadigingen. cement dringtin de beschadigde huid en kan heÈ ontstaan van pijnlijÉe
huidzwerenveroorzaken .
Draag schoenen waarin tijdens het werk geen cementresten
kunnen vallen.
stuivend cement of kalk (oppernan! ) kan eczeem in hetgelaat veroorzaken.

Aan deze lijst voegt Malten (L98j.) nog toe:
AIs cement met daaraan toegevoegd, epoxyhars word.t gebruikt
(waterwerende en zuurvaste cementen; moét kleding iiclusiefonderkledi.lg -hlaarop gemorst is ogenblikkeliik- gewisseld,
worden. Dit in verband met de groÈerà kans op cóntactec-
zeem.
Reinig aan het einde van. de dag de handschoenen ook met,water aan de binnenzijde en laat ze daarna rrbinnenstebuitenrl
en opgehangen aan een waslijn drogen. Het binnenstebuitenhalen moet met de grootste zorg gebeuren om hernieuwdevervuiling te voorkomen.
Gebruik gereedschappen die de blootstelling aan cementspecietot een minimum beperken. welricht dat de gereedschappèn opdit punt aangepast kunnen worden.
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3.2. Mechanische huidbelasting

Problemen

De mechanische belasting van de huid bij het hanteren van metsel-
stenen is erg grroot. De berangrijkste bèparende factoren zijn:De ruwheid van het oppervrak van de steen. uit éerder

onderzoek (Huppes l-989) blijken metselaars diverse stenenals zeer rul, te ervaren. Dit geldt vooral voor de betonnenstenen en aIle stenen met een ,openrr structuur, zoals
gasbeton en porizo;
De scherpte, voorar van de randen van de steen. Huppesvindt dat vooral beÈonnen stenen erg scherp zí)n.
Het, gewicht van de stenen. Dit werkt op verschillende
manj-eren door op de grootte van de huidbelasÉing.
Stenen worden vooral aan de bovenzijde ttop wrijvingr vastge-pakt. De afschuifkracht in de huid neemt toe met frèt gewiéfrt
van een element.
Een metselaar moet om een zware steen te kunnen vasthouden
harder knijpen. De ruwheid en scherpte-inwerking neemt
daardoor ook toe.
De breedte van de stenen. Vergeleken met de handspanwijdte
zijn veel stenen nogal breed. De maximale handspanwiiaté isl-02 nm (Huppes, p17 ) . stenen tot een breedte van l-50 nm
komen echter geregeld voor. De steen kan dan aIleen met hetlaatste vingerkootje vastgepakt worden. Het contactoppervlak
tussen huid en steen is klein en de druk neemt toe. Boven-
dien ontstaan er nieuwe afschuifspanningen in de huid.
De plaats in de muur waar de steen gemetseld moet hrorden.
Bij metselen op eenvoudig bereikbare plaatsen in de onderste
Iagen van een muur is de duur van de tilhandeling vrij kort.
Bij het metselen op moeilijk bereikbare plaatsen (de boven-
ste metsellaggn, achter leidingen, aansluitingen van kozij-
nen) kan de t,ijd sterk toenemen.

Uit het aangehaalde onderzoek blijkt dat de mechanische belasting
van de huid bij de verwerking van ruhre, z$rare en brede stenen zógroot is, dat bescherming noodzakelijk is.
De mechanische berasting van de huid van de opperman is wat
betreft de beparende factoren vergelijkbaar aan die van de
metselaar. In.het algemeen zaL de belasting absoluut gezien nog
wat groter zí1n, omdat de opperman de stenen voor veréchilIendé
metselaars moet aanvoeren.

Oplossingen

voor het verminderen van de grote huidbelastingen worden in depraktijk verschillende tlpen handschoenen gedragen, worden de
vingers met tape afgeprakt, of wordt een itkoetje en duimpjer
gedragen. (Huppes, p24). Metseraars vinden geen van deze oplos-
singen ideaal. Leren handschoenen zijn niet waterdicht. als ze
nat worden slijten ze erg sne1. Vaak gaan deze handschoenen maar
één dag mee.



Er bestaan ook diverse kunststof hand.schoenen. Deze voldoenbeter, maar zí1n ook duurder. Bovendien verweekt de huid in de
handschoen snel omdat het zweet niet weg kan. AIs daarna evenzonder handschoenen aan gewerkt wordt gaàt de huid veel sneller
kapot
Àndere metselaars verkiezen het afplakken van de vingers mettape. Dit' is zeer goedkoopr €Íl fieat de mogelijkheid alleen dezwaarst belaste delen van de hand Èe beschermen, zodat hetprobleem van,vochtophopingr in sterk verminderde mafe optreedt.
Hetzelfde geldt voor het trkoetje en duimpjen.

Een apart probleem is de wrijving tussen hand en steen. Dezemoet zo groot mogelijk zijn, want hij bepaalt mede de kracht
$taarmee in de steen geknepen moet woràen on hem vast te kunnen
houden. Bij veel handschoenen levert dit een probreem op. Bij demeeste leren handschoenen is de wrijving tussen handschoeri ensteen lager dan tussen huid en steen. Bij sommige andere tlpen
handschoenen is de_vrijving tussen huid en handsóhoen vrij iàag(de handschoen wordt ui.tgetrokken). Bij het tapen van ae vingerÀ
en bij het koetje en duimpje tred.en dezè probrenen minder op.

rn principe zijn aIle drie de maatregielen ad.equaat voor de
bescherming tegen mechanische belastingen; maar doordat de handeno9k tegen het contact met specie moeten worden beschermd zí1nalleen de handschoenen echt geschikt. voor de oprossing van óe
mechanische berasting van de handhuid, in combinatie- met de
bescherming tegen specie moeten metseraars zo veel nogerijk
handschoenen dragen.



3.3. Huidcontact met isolatiemateriaten
Het aanbrengen van de spouwisolatie is een van de taken van demetselaar.
De belangrijkste twee tlpen isolatiemateriaren zijn:

de Man Made Mineral Fibres (MMMF) tde kunststof schuimen (voorar pory-sÈyreen praten).

Problemen bij de verwerking van MMMF

over de effecten van huidcontact met deze isolatienaterialen isvf+j weinig bekend. Het lijkt erop dat het materiaal voóra1slijtend werkt, terwijl de àttergistne reacties urininaàl ;ij;:Remij_n (19-89) heeft het over j"ur, beschadiging en verhard-ingvan de huid bij contact met deze harde en sétrerpe vezels. Uii,door hem aangehaald Zweeds onderzoek blijkt dat zà,n 65t van àeblootgestelden aan glas, steen-, èÍl slakkènwo1 last heeffiï-Esoo.rt gffecten: .In het algemeen lijken de etfec@
mechanische =r+ltage. zo treedt, na enige weken gewenning op. Dàklachten verdwijnen ook weer enige tijà nadat hét werkei nàt devezers voorbij is. De klachten nemen niet toe met het st,ijgen vande leefËijd of van de expositiejaren. De klachten worde-n nietalleen veroorzaakt door direct Ëuidcontact, maar ook door hetzwevend stof. zweten, door hard werken, door ongemakkelijke
houdingen of door de extra kleding die men aantrekt óm irritaÉietegen te..gaan, maakt het effect groter. Handschoenen en range
mouwen zí1n volgens Renijn gebruikéIijk. Barrier-creams, ook dÍespeciaar voor dit soort, minerale vezerl op de markt zí1n', brijkengeen soelaas te bieden.

Oplossingen

Remijn doet aanbevelingen voor de verwerking van hard.e plaatmate-
rialen .(.b.t. brandwerende- of afbouwplatLn) waarin -ait soortvezels zí1n verwerkt. Enkele daarvan kunnen worden overgenomenvoor de verwerking van isolatiematten van dit soort materiàIen:L. $IerI< zo veel mogerljl< met matten met beschermforle.2. Bescherm de bouwvakker bij de verwerking van glas-, steen-of slakkenwor met een overarr, een stofbril, een p-L stof-

masker en handschoenen.
3. Bij de verwerking van ceramische vezels of wolastoniet(alleen voor hittevaste isolatie) moet een zwaarder (p-2)

stofmasker gedragen worden.
4. Bij het wassen na het werk kan de huid het beste eerst,

afgespoeld worden met water. Bij wrijven, zoaf's bij rrassen,
kunnen de vezels in de huid worden giewreven.

Problemen bij de verwerkincr van poly-stvreen

ook over de mogerijke gevaren van de verwerking van poly-styreen
is niet veel bekend. Het zíel. ernaar uit aàt atieei bij deverhitting/verbranding gevaarrijke dampen vrij kunnen komen. De
koude verwerking.van poly-styreen (snijden neÈ een mes in praats
van Pet een gloeidraad) zou vrij onschaderijk zí)n. Mogelijr aat
sommige mensen een allergische rèactie vertonen. -



Doordat de problemen bij de verwerking van poly-stlrreen zo kreinzijn is het ook niet zinnig aanbevel-ingen 1e -aoeri voor ""iiig;verwerking: van poly-styreen.

3.4. Klimaatbelasting van de hand.huid

Problemen

De klimaatbelasting is meer een versterkende omstandigheid voorandere berastingen dan een echt grote belastinq op zicÉ. oe vooide huid bepalende factoren van het ongevinqrsrliíaai zí1n .roor"ii-De temperatuur. vrieskou gaat gepaard met een Íage lucht-vochtigheid en geeft uitdroging én beschad,iging varf d,e ft"ia.In warme oms_tandigheden kan de huid dóor- zweetvormingverweken. In koude omstandigheden is de huid slecht doorlbloed- Dit kan leiden tot eàn verminderde fijngevoeligheiden dus tot' minder huidvriendelijk werken: meri voelt Uétas-tingen minder
De vochtigheid. Het gaat hierbij vooral om vastpakken vannatte materialen. Natte handen verweken, vergelijk rafwas-
handenrr.

De grootte val de huidproblemen kan sterk toenemen bij slechteklimato.logische omstandigheden. ïn slechte ffinatóIogisctàonïtandigheden.?1jl de problemen zo groot dat bescnerning íàn a"huid noodzakerijk is._ De probremen v:oor de opperman zí1í véigà-lijkbaar met die van de metselaar.

Oplossincren

De volgende aanbevelingen Èer voorkoming van schadelijke effectendoor een srecht klirnaat of grote klinàatovergangen -zijn aange-troffen (Huppes L998, Hamilton L983).
In koude omstandigheden zouden (isolerende) handschoenen
gedragen moeten worden.
Vooral in warme omstandigheden is het nodig vochtophoping inde handschoen te vermijden. De handschoenen moeÈen-kunnenrlademenrr -
Handschoenen moeten aan de binnenzijde voorzien zijn vaneen vochtbufferende voering.
Vooral bij koud weer moet men na het wassen in verband metonderkoering de handen zo goed nogelijk afgedrogen. stapniet met nog vochtige handen -op uw fiets-of ií uw auto
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4. Brochure: de handen van metselaars

4.L. De inhoud

op basis van t-r"t voorgaande eR op basis van de ervaring van deonderzoekers is een brochure opgèsteId waarin wordt aaígegevenop welke wijze metselaars hun handen zouden moeten bescËeimen,
verzorgen en reinigen (zie bijlage). De brochure bestaat uit de
volgende onderdelen:

Metselaars hebben veel huidproblemen, hoe komt dat.
Tegengaan van problemen kan alleen effectief geschieden a1sde huid goed beschermd, verzorgd en gereinigd wordt voord,ater klachten ontstaan.
werke maatregelen zou een metselaar moeten nemen, uitge-spritst naar vóór het werk, tijdens het werk en na hetwerk. Inhoudelijk kunnen de maatregelen onderscheiden wordenin: algemeen hygiënisch gedrag, he{, insmeren van de huid netcrème, het dragen van aern de werkzaamlreden aangepaste
handschoenen (inclusief wí1ze van verzorging van de Éand-
schoenen) en reiniging van de huid.

Naast deze maatregelen zijn er in theorie nog andere maatregelen
nogelijk. Het gaat daarbij voor een deel om meer organisatorÍsche
maatregelen. Enige voorbeelden zijn:

verandering van de samenstelling van de specie;
een betere keuze van de te metseren stenen (geen zwate,
scherpe of brede stenen);
keuze voor poly-styreen acht,ige isolatiematerialen in plaats
van de MMMF I s.

op deze organisatorische maatregelen heeft de individuele uetse-
Iaar weinig of geen invloed. Deze maatregelen zj-jn daarom in de
brochure niet mee![enomen.

Andere. mogelijke maatregelen betreffen produktontwikkelingen.
Mogelijkheden zj-jn bijvoorbeeld:

aanpassing van de troffel waarmee gewerkt wordt (een kunst-
stof in plaats van een houten handvat; wellicht een soort
kliederkapje);
veranderingen aan de vorn van de stenen en blokken waarmee
wordt gewerkt (b.v. een verbetering van de vorm van destootvoeg, zodat deze gemakkelijker kan worden ingevuld en
aan stenen en blokken goede, niet scherpe handvatten maken).
verbetering van tilklemmen waardoor ze universeler inzetbaàr
zíjn, bijvoorbeeld ook boven niddelhoogte.

ook op dit soort ontwikkelingen heeft de individuele metselaar
geen invloed.
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4.2. Handschoenen

In de brochure worden specifieke merken en tlpen handschoenen
aanbevolen voor bepaalde werkzaamheden. om tot àeze aanbevelinjte kunnen komen is eerst een progrramma van eisen opgesteldlDaarna zí1n aIle tlpen handschoenen -die volgens de levéianciersgeschi-kt zíln voor metselaars in kaart gebràcht. Uit dit aanboàis een eerste selectie gemaakt door dà onderzoekers ze]:f. Degeserecteerde tlpen zLln vervolgens voorgeregd aan een aantaldeskundigen. Deze hebben een voorstel gedaan votr dé handschoenenvoor metselaars.

Aan handschoenen voor metseraars zíjn de volgende eisen testellen:
A. Veiligheidseisen:

De bescherming tegen stootbelastingen, afknelren etc.
De beschgrming tegen scherpe voorwèrpen.

B. Àrbeidshygiënische eisen:
De bescherming van de huid tegen specie.
De bescherming tegen klimaatsinvloeden: kou, warmte envocht.
De bescherming van de huid tegen mechanische (slijtende)
invloeden.
De bescherming van de huid
De reinigbaarheid van de

handschoen.
C. Ergonomische eisen:

De pasvorm
De wrijving tussen handschoen en steen.
De eenvoud van aan- en uittrekken.
De mate waarin de handschoen de fijngevoeligheid bernvloedt.
De mate waarin zweetvocht wordt afgevoerd of gebufferd.

D. Kosmetische eisen:
Het uiterlijk van hand + handschoen.

E. Kosten eisen:
De prijs per draagdag.

of een handschoen voldoet aan een bepaalde eis is vaak zeergoeilijk te bepalen. Daar komt nog bij dat de kwaliteit van een
handschoen (in een bepaalde toepassing) juist afhangt van de
samenhang tussen verschillende eigenschappen. Dat komt óudat veel
g+?en tegenstr.ij.dig zíjn (verqelljk rroàè beschermingr met grotefijngevoeligheid). Daarom is érvoór geÈozen de sele-ctie tíssenverschillende tlpen handschoenen te tàten grebeuren in een aantal
ronden.

Ten eerste is nagegaan welke handschoenen door de leveranciers
worden aangeduid aIs zijnde geschikt voor metselaars. rn eenbijlage bij dit^.rapport zí3n alle aanbevolen hand.schoenen opgeno-
men. Het betreft in totaal 35 t1pen, waarbij sommige oor nóg inverschillende uitvoeringen 1everÉàar zi1n.

tegen afschuifkrachten.
binnen- en buitenzijde van de
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Ten
nen
tie

Ten tweede zí1n 7 verschillende buitenlandse instituten op hetgebied van arbeidsomstandigheden aangeschreven met de ,."àg--ài
?íl specifieke aanbeveringen konden -doen op het gebied van dehuidbescherming voor metseÍaars. Dit heeft gËen nieíwe infornatieopgeleverd.

derde is nagegaan werke van de 35 aanbevoren tlpen handschoe-
-v_orgens de onderzoekers vordoen aan de eisen. -fra aàzà selec-breven een 6 tar verschilrende È1pen handschoenen over.

vervolgens zj-ln deze tlpen beoordeeld door een panel van deskun-digen. rn dit panel zaLàn vooral mensen uit de iretselpraktijr Ëndaarnaast een bedrijfsarts met veel ervaring op het gebied van demet'seraar. De panelleden hebben door disc-uss'ie uid de 6 t1ryÀnvoor verschillende werkzaamheden een 3-tal geschikte iíö;;uitgekozen. Deze keuze is in de concept brochure ópgenomen.

4. 2. Huidverzorqincrsmiddelen

Aan goede huidverzorgingsmiddelen kunnen de volgende eisen wordengesteld:

ze bevatten geen stoffen die een irriterend ofeffect op de huid hebben (parfum-chemicaliën,
delen e.d. ).Ze moeten de handen niet glad maken omdatingevette handen moeilijk te werÍen is.

sensibiliserend
conserveermid-

anders met de

Huidverzorgingsmidderen die aan deze eisen goed vold,oen zíjnzLanette-wascrème en cetomacrogolcrème.
Voor de eenvoud en eenduidigheid zaL in de brochure alleen dèwascrème vermeld worden

4. 3. Huidreinj-gingsmiddelen

all" zepen en detergenten hebben een min of meer beschadigendeffect op de huid.
Het beste is dus te handen te wassen met alleen water; wordt dehuid dan niet schoon, . gebruik dan een za ,i.rà noóeri:i.- ró"p.Reratief milde_ handreinigers met een goede waskracht' zí1n à"volgende middelen: sporex, Dreumex, procar en vendor (írrpkere.a., 1-989). _N_et als bij de verzorgingsmiddelen wordt vanr,iegè deeenvoud ook alleen de sporex in de Éroóhure opgenonen.Bij verontreiniging rneÈ vettige stoffen en verven die niet metde_bovengenoemde niddelen zijn te verwijderen kan sporadisch eenoplosmiddelen bevattende hàndreiniger worden geËruikt, -dÀ;à
niddelen ?L)n echter zeer irriterend en het gefríif ervan dienttot een minimum te worden beperkt.
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5. Pra]ctiikproef

De

:"
in het- voo,rgaande ontwikkelde concept brochure is uitgetesteen praktijkproef. De bedoeling van dàze proef $ras:Nagaan in hoeverre de brochuré aansruit-bij de behoefte vanmetselaars aan infornatie over het onderweip. Dit zowet watbetreft totale opzet aIs wat betreft de inhouà

Nagaan of de in de brochure beschreven maatregelen zinvolzíjn en reiden tot een betere bescherming van de nlia.Nagaan of in de brochure gehanteerde tekst en tekeningenaansluiten bij de belevingsweteld van de metselaar.

5.L. Beschriiving proef

via de werkgevers zíin in totaal Lo metselaars op 4 verschillendebouwplaatsen uitgezocht die mee wilden doen aan de proef. Aan dewerkgever is expliciet gevraagd gemotiveerde n"'n="n uit i"zoeken, b.v. mensen die aI enige pioblemen hebben met de hand-huid.

Deze metselaars hebben een concept van de brochure rrguidverzor-
ging metselaarsrr uitgereikt gekre-gen. Tevens kregen zij cle-il-e"brochure aangegeven materialen uitgereikt:

een tube Lanette wascreme
een fles Sporex, vloeibaar handenwasmiddel
L paar Eftqond Hlmit CooI handschoenen
3- paar Edmond Hycron handschoenen
1 paar Edrnond Sol-vex handschoenen

De metselaars_kregen met opzet slechts een zeer beperkte instruc-tie. Men is al1een gevraagd mee te doen aan een proef waarbij dein de brochure beschreven .maatregelen worden uitgetest,. z"moesten de brochure in hun eigen- tijd lezen en voor zover moge-Iijk_de genoemde maatregelen opvotgeí. Aangegeven werd tevens datna drie tot vier weken de meningen van de metselaars zoudenworden gepeild. Tijdens d.e instructie hebben de onderzoekers demetselaars handschoenen aangeueten. Dit om ervoor te zorgen datmen de goede maat kreeg.
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5.2. Het panel; situatie vóór de proef

L. Leeftijd en ervaring.
De gemiddelde leeftÍjd van de metselaars rÀras:
50).

2.

3.

4L jaar (27-
Het gemiddeld aantal jaren dat men als metseraar werkzaam
was bedroeg: 23 jaar (8-31_).

Huidklachten.
all" panelleden gaven aan wer eens huidklachten te hebben.Bij één van hen hraren de probremen zo ernstig dat hijdaardoor wel eens thuis moest blijven. De argemeíe tendensrías: rrJe rarerkt gewoon door met klachten, trékt een hand-schoen a?nr prakt tape op de vingers of gebruikt een koeijeen duimpjer.

Soort klachten.
Er waren 2 panelreden (27 en 29 jaar) die naar eigen zeggencement-eczeem hadden. Een andere metseraar gaf a-a.n arreenbij bepaarde 

- specie's ("die brauwe zakkeln") duidàiijkprobremen te krijgen: ,Dan hangen de vellen erafrr. Arremetselaars had_den. geregeld rast van het rrdoorsrijten van de
handenrr, vooral bij regenachtig weer.

Oorzaken van de klachten.
AIs oorzaken voor de huidklachten
siviteitrr van de specie en voor
vingers:
- nat weer
- z!Íare stenen
- ruwe stenen
- stenen waar zand op zit
Hoe slijtender de omstandigheden zijn, hoe eerd.er in de weekmen bescherming nodig neàtt. oaalnaast zí1n ei arrerleispeciale berastende omstandighed.en. Enige voorbeerden:
Het metselen van dubberhard gebakken rljne grevelstenen metzeer scherpe randen;
I{erkzaamheden Lraar met de handen specie wordt aangebracht,bijvoorbeeld bij het "onderkozijnen'í.
Huidige bescherming.
Bijna aIle panelleden gebruiken soms rubberen handschoenen
( rrvan de HEUÀrt ) of een stukje binnenband ( ttleertjsn ofttkoetje en duimpjett ) . Eén van de metseraars met eczeemgebruikt nooit handschoenen of tape, de andere met eczeemgebruikt bijna elke dag tape.
De rubberen handschoenen hebben als voornaamste nadeel datde huid verweekt door zweten. Daarnaast slijten ze bij
sonmige mensen vrij sner door. De snerheid van sliiten wordLvooral bepaald door:
- de pasvormi
- het type stenen dat verwerkt wordt;
- de draagtijd per weeki
- ergens achter blijven haken.

4.
werden genoemd: de tragres-
het rrdoorslijtentt van de

5.
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6.

7.

Nu toegepaste reinigingsm5_ddelen.
van de l-o metselaars gebruiken er g bijna nooit zeep op hetwerk. ÀI1een ts avonds wordt gewone zeep gebruikt, vàrièrenavan een blokje- toiretzeep tot zorn ponpje meL vroeibarezeep- Eén metselaar (38 jaar) gebruirt àrtija rr2gpisri.

Nu L.oegepaste zalf of crème.
Zeven van de Lo metseraars gebruiken zo nu en dan huishoud.-crème ( trvan de vrouw, ) . oriL metseraars gebruiken vrij vàarcuierzalf. Eén van de twee metselaars met rrcementeczeem*
gebruikt rs winters kamferspiritus in grycerine. Men smeertalleen ts avonds na het werk. rn een pJar gevallen ook rs
ochtends voordat men van huis gaat

5.3. Resultaten praktijkproef
Àlgemeen:
AIIe metselaars hraren sterk betrokken bij de proef. ook hunomgeving deed sterk mee. op één bouwplaats hraar veel metselaarsvan hetzelfde,bedrijf werkten kwam men er allemaa1 bijstaan-gg;;de vragen werden afgrenomen. Er ontstonden levendige diÉcussies. ---Metselaars die niet aan de proef meededen wildàn graag dat, degesuggereerde oplossingen ook direct voor hen werden in--gevoerd.rrIÍaarom moeten r,'rij wachten tot het einde van d.e proef . we hebbennu problemenrr.

Tijdens de 3-4 weken dat de proef duurde hraren
regenachtige dagen; de ternFeratuur kwam niet beneden
De verwerkte materialen hraren voornamelijk: kleinsteen, betonsteen en kalkzandsteen.

er nogal wat
het nulpunt.
formaat, bak-

Vraag J-.
Heeft u de brqchure gelezen? Heeft u opmerkingen over de tekst ofover de tekeningen? (Hierbij wordÈ de brochuie pagina-gewijs metde metselaars doorgenomen).

Àlle metselaars hadden de brochure gelezen. Ze vonden de brochureduidelijk en begrijpelijk. Men had leen opmerkingen over de tekstof , tekeningren.. wer breek, zoars ÈL veríachten] dat geschreveninformatie niet zo sterk blijft hangen. l,ten wisÉ fii het afnemenvan-de enquëte (een maand na het lezen van de brochure) niet zogoed meer wat erin staat.

Vraag 2.
Heeft u de uitgereikte crè$e gebruikt? Hoe vaak, hranneer, hoe-veel? Wat, vindt u van de crème?

A1Ie metselaars hadden de crème gebruikt. Zeven van de t,ienhadden de crème mee naar huis genomen en hem daar gelaten. zí)gebruikten hem daardoor aIleen na het werk. De àndere driégebruikten de crème voor en na het werk.
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De crème wordt door allen zeer positief beoordeeld: rtGoed vet,maar niet zodanig dat de handen grlad worden. werkt langrr. sommi-gen vinden de gebruiksaanwij zilts erg ond.uid.erijk: rrgóe ,oo- j"moeten smeren, \rranneer en vooral ook Èoe veel per keerrt.Er wordt vrij zuinig gesmeerd, nè drie weken waren de tubes nognie! .Ieeg. Èen aanLat metselaars dacht dat de crème ook eenmedicinale werking had. Anoeren d.achten de crème onterecht hoge
beschermende eigenschappen toe.

Vraag 3.
Heeft u d.e uitgereikte zeep gebruikt? Hoe vaak, hranneer, hoeveel?I{at vindt u van de zeep?

AIIe metselaars hadden de zeep mee naar huis genomen om verliese.d. te voorkonen. Daardoor wasten ze hun handen aIIeen na hetwerk thuis met zeep. ook metselaars die vroeger helemaal gà"n
zeep gebruikten wasten nu hun handen met de uitgereikte zeep. -Uen
vond de zeep goed, maar niet, beter of slechter àan gewone tóitet-
zeep. of I'roene zeep. Twee metselaars vonden dat dè zeep weinig
schuimde; één metselaar vond de zeep stinken.
Door het ontbreken van een goede wasgrelegenheid vlakfrij de plek
hraar men werkt is het vaak onmogelijk de handen tijdens- het íverkte wassen en te verzorgen.

Vraag 4.
Bij nelke werkzaamheden gebruikt u welke handschoenen? ïrlat vindtu van de handschoenen? Hoe lang gaan ze mee? Heeft u ze binnen-stebuiten uitgewassen of thuis in de wasmachine gedaan?

vier metseraars hadden 5 van de 6 handschoenen di-e ze hadd,èngekregen uitgedeeld onder hun maats. Ook verschillende opperlie-den zL)n zo in de proef ingeschakeld. I'Je hebt toch alÍéen éénlinker of één rechter handschoen nodigrr. De werkgever van d.ezevier metselaars had de brochure zeJ-f géfopieerd en onder aI zLTn
werknemers uitgedeeld, zodat, a1le ,tdeelnemersrr aan de proef op &e
hoogte $/aren van de inhoud.

De in de brochure beschreven voorkeur blijkt terecht:
de Edmont Hynit CooI is vooral geschikt voor normaal metsel-
werk met wat kleinere stenen.
de Ednont Hycron is een goede keuze bij grotere en zwaardere
blokken en voor opperwerk.
de Edmont soI-vex is vo.oral geschikt voor werk, waarbij je
met je handen helemaal in de specie moetr €rr bij buiteriweif
met zware regenval (ander dan metselwerk).

A1le drie tlpen handschoenen werden zeet hoog gewaardeerd. Menwas zeel. enthousiast, met name over de Hlmit CooI handschoen.rrVeel beter dan wat we haddentt. Positieve eigenschappen werden
spontaan genoemd (geen srijtwondjes meer aan de vingers, goed
fijn-gevoel ondanks de handschoen). Eén werkgever hras ér tijóen=
de proef aI toe overgegaan de genoemde handsóhoenen voor a1-zijn
werknemers aan te schaffen.
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Een nadeel van de Hlmit cool handschoen is dat men via de openrug vatr deze handschoen natte handen krijgt ars het regent.
Ondanks de hoge waardering voor de uitgereikte handschoenen
brijkt huidbescherming toch een rage prióriteit te hebben en
vooral. -gericht te zijn op het voorkomen va4 wondies en hetdoorsliit?n van de vinqers. Het nut van handschoenen onr contact
met =.specie te voorkomen wordt door de meesten niét oezien,
getuige het doorwerken met reeds doorgesleten franasctroenen en Èet
werken met maar één handschoen.

Aan maatvoering van de handschoen blijkt men (onterecht) lageprioriteit toe te kennen. Slechts 4 fan de LO metselaars wàsgevoelig voor argrumenten rond de maatvoering. Àan de andere kant
is wel gebleken dat een goed passende handschoen tot veel hogere
waardering leidt. Metselaars die van hun partner een handscÉoen
hadden gekregen, maar die srecht paste, z|jn veer minder posi-
tief. Bij verder doorpraten blijkt men de argiumenten rond de
maten wel te deIen.

De levensduur van de handschoenen varieert zeeÍ sterk. Hoe
slijtender de onstandigheden en hoe groter de draagÈijd per week
hoe eerder men door de handschoen heen is. Levensduren van enige
dagen tot meer dan een maand komen voor. opvallend is de samen-
hang tussen maatvoering en srijtage. Te kreine en te grote
handschoenen zijn veel eerder kapot en slijten ook op andere
praatsen dan handschoenen die aan de maat zíjn (zíe tekening).

Slechts één van de metselaars had de handschoen ooit, geÍrassen en
dan alleen nogr gedurende de eerste week. Redenen: niet nodig, dan
is hij de volgende dag nog nat, veel te lastig ou ze in de
wasmachine te moeten doen, etc.

,tv

slijtplaats
bij te kleine
handschoenen

iden bij te
grote hand-
schoenen
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Vraag 5.
Ileeft u doordat u. de brochure heeft gekregen de laatste maand.anders gehandeld bij uw werk dan voor aÍe tijaa

Men is veet vafer , nanasc . Sornmige metse-laars zerfs van uit de situatie ïàà--noE tot aÍtiia -àà"
handschoen aan. Dit voorar door de positieve eigensËhuppà"van de handschoenen.
Men reinigt de hand niet vaker dan vroeger. !{eI wordt er nuzeep gehruikt, waar dat vroeger niet geberlrde.
Men gebruikt vegl meer verzoiqende crème dan vroeoer.
Andere (preventieve) maatregeren wora@.

Vraag 6.
vindt u zeLf dat u ten opzichte van een maand geleden beterehanden heeft, minder klachtàn?

Zeven metselaars (waaronder de Èwee met Itcement-eczeemr) vondende huid van hun handen veel beter.
Opmerkingren als rrkantoorhandentt en trbabyhuidjgn kwamen naarvoren- Deze metselaars zijn ook degenen dié het meest, nauwkeurigde aanbevolen maatregelen hebben opgevolgd en het beschouwen aféeen mogelijkheid to! PrincipiëIe vertetering op lange termijn
De andere drie hadden vooral maatregelen gétrbrten- als heÉ echtnodig werd, b.v. tegen het eind van àe weeÉ. zíj zagen de aanbe-velingen meer als korte ternijn maatregelen: ttÉandéchoenen zijnals pleisters, )e gebruikt ze à1s je een wondje hebt'r.
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5.4. Conclusies praktiikproef

Uit de test van de brochure i.n de praktijk is duidelijk geblekendat aandacht voor de handen direct leidt Lot een beteré mótivatievoor een goede huidbescherming en verzorging. Door de meerderheidvan fr:! panel wordt h"! pakket maatregelen gezien als een goedemogelijk voor-verbetering op lange te-rmijn. Een ververend. pro-
bleem is voor hen voor een groot dée1 opgelost. zoals te ver*rach-ten is schriftelijke informatie zonder ïerdere begelej-ding 

"iàterg zinvol. Hoewel alle deelnemende metselaars de biochure Éebbengelezen, is na afloop weinig blijven hangren over de achtergrond.envan de preventieve maatregelen. Aan dé andere kant wor-den deconcrete maatregrelen die in de brochure worden genoemd weluitgevoerd. Het gebruik van handschoenen, zl-lep en crème werd dooraIle personen a1s zeer nuttig gezien. Door àe meesten werd eenduidelijk positieve invloed op aé huid. geconstateerd.. De genoemde
toepassingen voor de aanbevolen handschtenen blijken pr"ói"= uitte komen. wel zou de brochure op een aantal puntén moéten wordenverbeterd/aangescherpt. Het gaat daarbij on dè volgende punten:

- Meer nadruk op het preventj-eve in plaats van het curatievekarakter van de aanbevolen maatregèlen.
- Juiste maatvoering van de handschóenen meer benad.rukken.
- specie aan de binnenkant van de handschoen: dan uitwassen.
- Gaten in de handschoen: nieuwe nemen.
- Meer nadruk op de verzorgende werking van d.e crème. Deze heeftgegn medicinale of beschermende werking.
- Duidelijke gebruiksaanwij zíng voor de órème.
- Meer nadruk op het feit dat geen zeep gebruiken beter is.
rn de brochure, die in de bijrage bij dit rapport is opgenomen,ziln deze wijzigingen ingevoerd
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6. Conclusies

Er is yrijw.el geen metselaar die nooit last heeft van huidproble-
men. Uit dit onderzoek is gebleken dat metselaars bij ""i-góàà"voorlicht+tg open staan vooi het nemen van preventievé maatiege-len om huidbeschadigingen te voorkomen.
De in de brochure voorgestelde maatregelen werden door de meestemetselaars ars zeer positief ervaren en er werd door hen eenduidelijke verbetering in de toestand van de huid geconstateerd,na het toepassen van de verschillende maatregeLen gedurend.e
ongeveer een maand.
De brochure zoals die in de praktijkproef is gebruikt werdbeschreven aIs duidelijk en goeà te Èe§rijpen. raàr aanreidingv?n opmerkingen van de metseràars en op-gróna van eigen waainàI
TiIg zíin op enkele onderdelen wijzigingeí in de oorslronferijretekst aangrebracht.
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De handen van metselaars
De huid

Als metselaar kun je gemakkeliik last kriioen
vqn jq.handen. Misschien merk' je dat ntiat,
mis:ghien pas .tater. Vooral de'huid vàÀ leihanden heeít het zwaar te verduren. Tén
eerste venronden metselaars hun huid nogal
eens. Maar daarnaast kan je huid gu-*
jeuken, oÍ kun je ruwe plekËen en kËven
KJUgel.. Soms treden allergische reacties op:
de huid is dan overgevoelig geworden vóói
een bepaalde stoÍ.

tl6ïSEe HAríDsn HÉtsSÉll tíet Zwers'
Waar komt dat door?

Er zijn vier.soorten boosdoeners ats het gaat
om de huid van je handen: de stenenl Oe
gpecie, het weer 

-en 
de schoonmaakmiriOe_

len.

De stenen
De scherpte en ruwheid van stenen en
blokken verschilt sterk. Vooral betonnen
stenen en blokken ziin scherp. Ook het
qeycht speelt een roi. Ail a,vare blokken
drukken de scherpe randen dieper in de huid.

De specie
De ontvettende en irriterende werking van
specie is bekend. De uitslag die hiàdoor
ontstaat wordt metselaar§-eczeem of
cement-eczeem genoemd. Ook kan men
ofrergevoelig worden voor bepaalde stofíen
un Le specie en dan treden allergische
reacties op.

E§ EEflEB?G SITIíEN

--,

§Per iÉ
'{4nessreus s?Ecte

"fiAffeetíer?



De handen van metselflflrs
Het weer

íÍn^/t§tí*tlDEF,

lBij nat weer wordt de huid week, denk maaraan de zogenaamde aÍwashanden. Een
weke huid is slecht_ bestand tegen de
scherpte en ruwheid. Bij nat weer óÍ naUe
stenen is men snel dooi de huid heen. ook
kou speelt een rol doordat in koud weer de
doorbloeding van de huid minder wordt. En
:ij guur weer kan de huid uitdrogen.

De schoonmaakmiddelen
Veel schoonmaakmiddelen waarmee je je
handen reinigt zijn slecht voor je huid.'Ve'el
mensen weten dit niet, maar een ,,wasbeurt,,
met bijvoorbeeld peut, benzine, een hand-
reinigingspastq o! ggn _gqragezeep is erg
slecht voor de huid. oót àttertei anderó
zepen waarin veel geurstoÍÍen, kleurstofÍenoÍ andere chemische stofÍen zitten ziln
verdacht.

Je merkt het vaak te laat

De huid is de 'verflaag' van de hand, en
beschermt de hand primà. Maar die bescher-
mende werking wordt snel minder op ptaat-
sen waar de huid geïniteerd of Oesbtiadigd
is. Wanneer zo'n plèkje in contact komt mà
specie oÍ schoonmaàkmiddelen wordt het
alleen maar erger.

Vaal« krijg je pas echt last van ie huid nadat
je al jaren metselt. Juist door 

-steeds 
maar

weer. je huid te beschadigen wordt deze
steeds zwakker. En ineens-na jaren blijk je
dan allergisch geworden te zijnÍ Dus wiö Éu
nog nergens last van heeÍt, kan toch maar
beter zijn handen goed verzorgen en be-
schermen. Anders zit je later met de gebak-
ken peren.

V.ozorg.je handen dus niet afleen als je al
pijn hebt, maerr vooral als je geen pijn'wilt
krijgen!



De handen van metselaars
Voorkóm huidproblemen

Vóór het werk
Smeer je handen voor het werk en steeds na
het handenwassen in met een vette zalt oi
een crème. Deze houdt de huid een beetje
soepel. Zorg ervoor dat er in deze zalt öt
créme geen irriterende oÍ alleroische stoÍÍen
4tten, zoals allerlei geur eri kleurstoÍfen.
Zalven als b.v. uierzalÍ raden wij aÍ. Wd
goed is bijvoorbeeld Lanette Wascreme
(te bestellen bij de drogist). Je kunt dit soort
cÍ€mes als. je dat wilt, meerdere malen per
dag gp.je.handen smeren. Gebruik per kber
een klein beetje. Een goede hoeveàlheid is
zoveel als je tandpasta op je tandenborstel
smeert.

Tijdens het werk
Probeer te voorkomen dat de handen vuil of
nat worden. Voorkom vooral dat er specie
aan je huid komt. Als je huid toch vuil is
geworden, w€ls hem dan zo snel mogelijk.
Specie op. je kleren? Trek zo snet moletiik
schone kleren aan. Zorg ervoor Oà íe
gereedschappen echt schoon zijn. Voord hët
randvat van de troÍÍel is beruchi, omdat daar
toch vaak specieresten aan zitten.
Draag bij het metselen zo vaak mogelijk
handscho-enen om beschadiging van 1e-huÍ,,1te voorkomen. Maar kies niet-zomaar een
handschoen. Kies een handschoen die het
beste past bij het werk dat je van plan bent
te gaan doen. Wij hebben een aantal hand-
schoenen uitgeprobeerd en komen tot de
volgende aanbevelingen.

Bijvoo.rbeeld de Edmond Hynit Cool is erg
geschikt voor normaal metselwerk. Moet jé
eens grote scherpe ol zware blokken metstí-
len, dan gebruik je bijvoorbeeld de Edmond
Hycron. deze handschoen is ook erg goed
voor de opperman . Maar moet je een -feèrtle
echt met je handen in de speiie, dan radén
wij een waterdichte handschoen aan, zoals
bijvoorbeeld de Edmond Sol-Vex.
Wil je goed beschermd zijn, dan moet elke
metselaar dus altijd drie vèrschillende hand-
schoenen bij zich hebben..

VETJE t,A}íDE}I qER,EqEt. TN

wEnk l4Èt saHoou QEREE9SeI+ÀP

DBAAq *|*HDs«6GIïEN



De handen van metselaars

Btuneugre Bq lIsN wAssgry

Bij .alle. handschoenen moet je erg op de
maten letten! Als je.een handschoei Oiaagt
pie te klein is, gaat hij knellen. Een te groÉ
handschoen is net zo vervelend. Je krijgÈ'dan
dat de handschoen aan de vingertoil- gaat
lubberen, waardoor je he.1 Íijne §evoet iË ievingers verliest. BoVendien- is Éit proevén
gebleken, dat een handschoen die' precies
9p maat is veel langer mee gaat dan-een te
kleine oÍ te grote handshcoen-. Je hebt dus in
het bedrijf nogal wat verschillende hand-
schoenen nodig: verschillende soorten en
daarnaast verschillende maten! Alle
genoemde handschoenen zijn te kriigen bij
de grote handschoenen leverànciers.

Komt er specie in de handschoen, dan heeÍt
die vrij spel om eens lekker op uw huid in te
werken. Handschoenen meteen venrisselen
en uitwassen dus. Ook als er een klein
gaatje in een handschoen komt (als hii
doorslijt) komt er specie naar binnen.
Gevaarlijk- Kapotte handschoenen meteen
weggooiien.

Na het werk
Draai aan het einde van de werkdag de
handschoenen helemaal binnenstebuiten èn
was ze goed uit. Was de handschoenen elke
week thuis in de wasmachine uit. Daarmee
laal je ook de laatste specie-resten eruit.
Je kunt ze met de meeste wasprogramma's
mee laten draaiien. Alleen niet 

- te heet
wassen.

Was je handen meerdere malen per dag met
schoon water. Gebruik lieÍst helbmaal geen
zery. Alleen als het nodig is kun je eens een
zachte zeep gebruiken. Wi; vinO-en zelÍ bii-
voorbeeld Sporex een goède zeep. Everí-
tueel kan ook groene zeep gebruikt worden.
sporex kunt u bij de drogist bestellen.

Proog na het wassebn je handen goed aÍ,
lieÍst.met wegM/erp-hjaniJdoekjes. Deze zijn
tenminste altijd schoon, en dai kan van eén
lunddoek vaak niet gezegd worden.

Ltstst v/cqrdenP itArtDDogt(les



BIJIJAGE 2



HANDSCHOENEN

UETSELAARS

junl 1989

Note: IÍanneer er een * achter de naam van de leverancier staat, wiI
dlt zeggen dat het een handschoen ult het Edmond-assortlment
betreft, welke door de volgende leveranclers geleverd rordt:
- Groeneveld-Dordreeht BV
- Van Bavel-Oosterhout BV



TYPE 206
Uttgevoerd tn sphfleer. Een soepele. ste. r:e handschoen

voo. l00i /arwe,tles.

ARTIKELNR.
Aj42A6A nrroscnoer rvpe -a6.

TYPE 205
Als tvpe 206. echter voorzren van palm ,ersterking voor

verhooqde slrltvastherd.

ARTIKELNR.
4342050 : handschoen rype 205.

TYPE 207
Van A-kwaliteit splifleer. De palm is geheel gevoerd met

katoen. Een zeer prettig draagbare handschoen dooiz4n prima
pasv0rm.

ARTIKELNR.
434207 0. handschoen type 207

De werkhandscnoenen op oeze Oagina zrjn. qua urtvoennq ,,nlwel identrek. Het zrjn aile zgn amepkaantiesmet leren palm' katoenen rug en korle Dols[ap. Een beschermenal leren knokkeibano versterkt de rugzr]6e, dietevens is voorzien van een rug-elastieK De oaimversterking (bii ro"* g. tvpËn) bestaat urt een opgestrKt exiras[ltvlak Deze en eventuele anoere v/r:r?rngen rn de standa"ard'urr . ceriíÀ zli póitvpe vermeld
De aanourding A kwalrtert' betekent dai iet verwerkte leer in zrjn soort irwalitatief beter rs dan de gemrooeide
standaard kwalrtert.
'Amerikaantjes zijn urtsluitend bestemo voor beschermrng van oe brnnenzijde van de hand. B.v br1 het hanteren vanruwe voorwerpen. ze mogen o.a. nret gebrurkt worden brj het werxen met chemica|en.

LEREN §TERKHANDSCHOENEN

TYPE 212

, llateriaal: glad en fiexibel varkensnerÍieer Btrzonder soeDel
Een 0r ma handbeschermrng bi1 veelsoortig werk.

ARTIKELNR.
4342 \ 2C,,,arxensnerileren hanctscnoen tvoe 2 i2

TYPE 2II
Geheel overeenkomstig tvpe 212. doch oaimzrlde gevoerrl

met L lt0en r'oor meer 0raagcomtor 1.

ARTIKELNR.
$421 la. varkensnertleren handschoen. gevoerd. tvpe 2l 1.

kaant,e (zeg maaÍ'amerikaan') van topklasse. ComÍortabel draagbaar
en zeer sil]tvast. Goed bestand tegen oiie en vet.

ARTIKELNR.
B42l3A. nerfleren handschoen type 213.

TYPE 213
Gemaakt uit A-kwaliteit nerrleer glad en sterk. Een amen-



Han dsc lroenen rnet sel àar E

AMEEIK.iAANTJES Best eI nr : 434Itl5O

Leveranc i er : t3rc,enevel d-Dordreclrt BV*
P,:stburE 86
330ö AB Dnrdrecht
tel . t)78-1814()(l

}.iAEAI";:TEE I ST I E}':EN
* Handpalm waterdicht: ja
* Handrug waterdi cht: .jà* Voer i nEl aanwez i gt : neet
* l"lanrhet: ,:'pEtn

PIATERIAAL
* HandpàIm! slitleer
r+ Handrug : sl i t I eer ,/ l,:àt rrreo
* V':'er i ng : llat,:en t. paI m)
* lYlanr|:et I kataen

Sli.jtvastheid : steclrt
Fi jngevnel i gheidl matig
§peciebestendig : matÍg
Ëhemi srhe resistenti el
Aànpak[::en vàn waríne v'3r:rrurerpen!
Typi sche toepassi ngsgebi eden :
Wasbaar I

Haten aanwezig: neet
FEIJSi pËr paar: f ':,Ig

bi .j 1l paar I f I, 35
bi.j 1I0 paar: f 1,BE

Opmerkingen:
Ameri l,:aanties ri jn utitslutitend bestemd voËr bescSerming van debinnenzi.jde van de hand. f{v. lret lranteren van rLr\.re v':,{,rwerpen.
Ze Ínogen niet gebrurikt wÉrden bi j |ret werken vàn chemicalien

Handsch,:en aanwezig NïA: nEle

A11e gëgevens v,:'lgens r:rpeàvÉ leveranrÍer/apri I l'3Eg/NIA



NITRIL
BUTADIEËN
RUBBER
(NBR)
NBR-handschoenen hebben een grotl
snij- en schuurweerstand en zijn zee
goed bestand tegen chemicaliën. Zil heb
ben een goede pasvorm, ziin zeer f lexibe
en olie- en vetbestendig.

BLAUWE BUTRIL
HANDSCHOENEN 2650
Met rugventilatie.

Art.nr.
Besteleenh.
Stand.verp.
Maten

1 5251
per 12paar
1 44 paar in overdoos
LenEL

BLAUWE BUTR!L HANDSCHOENEN
2600
Sterk elastische handschoen met uitste.
kende vingergevoeligheid.

Art.nr.
Bestele6nh.
Stand.verp.
Maten

1 5250
per 12 paar
'l44paar in overdoos
LenEL



Handsctr':enen met sel aar s

ELAUWE BUTËIL HANDSI::HOEN Bestelnr:15151

Leverancierl De Vries Nederland BV
Postbus 13
151O AA Oastzaan
teI . (lË984-141Ö

H,AEAI.I TEF; I ST I E},iEN
* Handpalm waterdiclrt: neet
* Handrug waterdi,:ht: .jà* V,:erinq aanweeig : .jà* Manr:lret: ':'pen

HA'TEF;IAAL
* Handpalm! NBF.: r.Nurtri 1 Butadieen Ftutbber )* HandruEl ; NBR
* Voering !
* l"lanclret : geeln

51i .jtvastlrei d :
Fi jngevael i ghei d:
Speciebestendig :
tlhemisclre resistentie: ':1 i€r vet, benzine, rlremicalien bestend.
Aanpakl';en van waríne v'lr:rrwÉrpen..
Typi s,:he taepassi ngsgebi eden I
Wasbaar:

Maten aanwe:ig: L
FE:IJS: per paar:

bi.j lt paar:
b i .j 1:(:) pÀàr ;

en
f

EL
4, 4()

Opmer l': i ngen :
NBF: handsch'=enen hebben een gtrnte sni j- en schuurweerstand en zi.jnzeer g,:ed bestand tegen ,:tremicalien. Zí j lrebben een §,:,ede p*=ror*,
=ijn ueer flexibel en,rlie- en vetbestendig. Deze haÀdsclrnen treefi
rutgventi latie. De Blauwe burtri I |randsclrnen 16öö lreef t dit niet.

Handschaen aanwerig NIA: nee

AIre gegevens vr-,lqens $pgave IeverancÍer/apriI lgBg/NrA



Handschoenen uit natuurlatex
Q*,^t uolp*s Or}( ?gqr

ln zware.uitvoering voor bijzonder grove mechanische inwerking. Met
voldoende bescherming tegen een groot aantal zuren en togen.ïen dete
met bijzonder glijvast profiel. Bescherming tegen huiduitstàgen,
eczeemvorm i ng en sch i mmelaandoeni ngen dóor anti-bacter-iële appretuur

Geschikt voor:
chemische industrie, automobiel-,
bouw- en zware industrie; het
galvanische bedrijf swezen;
accumulatorenÍabrieken;
vervaardiging van apparaten en
gereedschappen; looierijen, etc.

TechreuÍrnlsL-Ite
Art. nr.:

Art. aanduidinc

391 394 397 400 403 {11 460 465 440 442 443
I Combi-Latex Combi-Rutschni Gerber

Kleur l beige beige zwart
Uitvoering:

Dikte:

zwaat
glad opperulak

zwaar
genopt opp.

zwaat
sterk opp. proÍiel

ca.'t,1 mm ca. 1.1 mm ca. 1,2 mm
Len s00 350 400 450 600 320 450 600 320 4m 600
Maat: 9-11

Fz_F4
9-11

F2_F4
9+ 10 9+ 10

F2+F3 F2+F3
10
F3

Verpakkings-
eenheid:

50 50 50 50 25
per maat

50 50 20
per maat

50
per maat

50 n



HandEchsenen metgel aarS

r::Bl"lB I -LATEX Bestel nr : 3'31

Leverancier: Safety Shap Versigr BV

ï5ï8"ffi-'Ëi:,1
te1. t:l7Ë-tg76G6

I";:AEA}'iTEFI I STI ET,IEN
* Handpalm waterdicht! nee
* Handrug waterdirht: neie
* Vnering aanwezig : .jà
* I'lanr:het: ':,pen

MATEEIAAL
x Handpalm: natututr-l atex
'r Handrug : natuur-1ate:,r
* V':'er i ng ! geEn
* l"lanrlret : qeeln

Slijtvastlreid :
Fi jngevnel i ghei d:
Speciebestendig I
Ëhemische registentie: besrlr. tegen graot aantar ruren en 1,:gen
Aanpakken van waríne v'fËrhrerpen:
Typi sche taepassi ngsgebi eden !
Wesbaar:

lvlaten aanwezigl g-11
FFjIJS! pEr paar I f 14,IÈ

bi.j li paar:
bi.j 1Iö paar:

0pmer l,: i ngen:
lwàre uitvaeringr glad,:'ppervlak. De lrandsclraen is er in verschil-
Iende lengtematen. Bes,:herming teglen lruiduritslagen, e,:!eeínv':,ríning En
schimmelaandoeningen dc',:r anti-bacteriele appretuur. ,3. à. gesctri 1lt
v'3t:,r bouw- en rware i ndurstr i e. l.:.1er_tr: bei ge

Handsc hoen aanr,.re= i gt NI A; nee

A11e gegevens volgens':'pgave leverancier/apri1 IgBg/NIA
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Handschoenen uit natuurlatex
Geschikt voor zeer grove mechanische inwerking. Door speciale
!ppervlaktestructuur (krimpruwing) bijzonder griipvast, nil- en siijtvast.
Bestand tegen vele oliën, vetten, zuren, logen én cnemicàilen.
Bescherming tegen huiduitslagen, eczeemvorming en
schimmelaandoeningen door anti-bacteriële apprètuur.

Geschikt voor:
zware industrie, plaatverwerking,
glasindustrie, machinefabrieken, bedrilven
voor fabricage en verwerking van draaó,
bouwwezen, wegenbouw, etc.

Technische
Art. nr.: 384 I us 447
Art. aanduiding: Combi-Latex

krimooeruwd
Grip-Tex Grip-Tex

Kleur: oranje , oranje oranje
Uitvoering: zonder katoenen I met katoenen tricottricot ' gebreide boord

met katoenen tricot i

en kap
Dikte: ca. 1,1 mm

Lengte: ca.400 mm ca.300 mm
Maat: 9-11

F2_F4
8-10

Fl_F3
8-10

F1_F3
Verpakkingseenheid: 50!q"r per maat I SO paar per maat 50 paar per maat



Handsrh,fenen metsel ààrE

I]I]MBI LAÏEX, I'iF:II"IPËEF:UWD Bestelnrl 384

Lever anc i er : Sa f ety Sh':,p Ver si g BV
l,lomeetstraat 1

48tg Nt: Breda
tel. ö76-137E3Ë

l,iAFlAl-iTEH I ST I E!,IEN
* Handpal m waterd i rht ! .ja
* Handrurg waterdicht: jà
{. v':'ering aanwerig : .jà
* ["lanc]ret: 'f,pen

HATEË IAAL
* Handpalm: natuurlrtey:
* Handrugt : naturur l atey;
* VnerinEt : geen
* Manr:het : geen

SIijtvastheid :
Fi jngev,rel i ghei d:
Speciebestendig !
tlhemische resistentie: bestand teqen ,:1, ien, vetten, Euren, etc
AanpaI::ken van warÍne vrrclrhrerpen:
Typi sche toepassi ngsgebi eden :
Wasbaar:

I'lat en aanwe= i g: 9- 1 1
FF.:IJS: per paar: f 14,30

bij 1i paar:
bi.j lií-r paar:

0pmer k i ngen:
Zonder katoenen tricst. l':.erur: ,:ranje, D,=c,r Epe,:iare,:ppervlal,:te-
structutur (krimprutwing) bi.jz,rnder gri.jp- en slijtvast. rfes,:!riht vr3,:,r
hsutwwezen. Eescherming tegen lruriduitslagen, Ef,EeE!ínvorming en schim-
mel aand,:eni ngen do,=r ant i -bac ter i eI appretuurr .

Handschoen aanwezig NIAt nee

AIle gegevens vorgens,:'pgàve Ieverancier./apriI lgBg/NIA



Handschoenen uit natuurlatex
Q*ot uolp,^r Dr{ t8qr

ln zware uitvoering voor bijzonder grove mechanische inwerking. Met
voldoe.nde bescherming tegen een groot aantar zuren en togen.ïeÀ oete
met bijzonder glijvast proÍiel. Bescherming tegen huiduitslàgen, 

- --
eczeemvorm i ng en sch im melaandoen i ngen dóor anti-bacteiiële appretu ur

Geschikt voor:
chemische industrie, automobiel-,
bouw- en zware industrie; het
galvan ische bedri jf swezen;
accumu latorenf abrieken;
vervaardiging van apparaten en
gereedschappen; looierijen, etc.

Technische NS:

I 391

Art. aanduidi Combi-Latex

Uitvoering:

397 431 , 440

Dikte:

zwaaÍ
glad oppervlak

I ca.1,1 mm

300 350

Gerber

zwaar
sterk opp. proÍiel

ca. 1,2 mm

320

9+ 10
F2+F3

50
per maat

600

9+10
F2+F3

10
F3

9-11
Fz_F4
50 50 50 50 25
per maat

Combi-Rutschni

465

50 n



Hands,:lr,=enen metsel aàrs

I:OI'IE I -RUTSC:HN I Bestelnr: 431

Leveran,:ier: Saf ety Slr':p Versiq EV

ïËffi"ffi-'Ë::.;
bel . CtTA-t37636

I.::AF:AH:TEE Ï 5T I E}'iEN
* Handpalrn waterdicht: nee
* HandruEt waterdicht: nee
* V':ering aanweeiq : .ja* lYlanctret: '3pen

HAÏEFI IAAL
x Handpalm: natututrlatey:
* Handrutql ; natuturr I atey;
* Vnerinq : geen
* Hàn,:het : geen

SI i jtvastheid :
Fi jngev,:eI i glrei d :
Speciebestendig !
tlhemi sr he r esi st ent i e; besc h . t egen qr aat aant al E Lrr en
Aanpaklten van waríne v,:rifrwerpen !
Typi sche toepassi ngsqrebi eden:
t^lagbaar:

Maten aanwe=ig: 3-11
FF:IJ5: per paar: f 1':,7ö

bij 1l paar:
bi.j 1Iö paar:

Ern I ogen

0pmer [,: i ngen I
Zware utitvoering, gen,:pt r:rppeFvlak. Besrherminqt tegen lruiduitslagen,
e':ueeínv'=rrninQ en E,:ltirnmelaand,reningen d'r,:r anti-bacteriele appr*iurr-,,
De handsclroen is er Ín verschillende lengternaten.0.a. geschitlt vÉg,rbeuw- en rwarel i ndustr i e. !,:.1 eur : bei ge

Handsclrsen aanwezig NIA: neEr

Al r e qleqevens vL'llgtens ,:,pqave leveranci er./apri I ISBglNIA



EDGE
De eerste handschoen die

een betere greep verzekert op
geolied materiaal. De Edge heeft
een poreuze nitrilbekleding op een
1 00o/o katoenen interlock voering.
Hij ademt als leer, past aan als
katoen, is licht en soepel maar
duurzaam. Leverbaar in de lengte
250 mm (type 40-'105) en met
canvas veiligheidskap van 6 cm (type
40- 1 57 ). Machine-wasbaar

MATEN M en L (250 mm).
M, L en EL (7 cm kap).



Handsclroenen metsel Ààrs

EDISE Bestelnr: 4380(:)50

Leverancier : rlroeneveld-Dordrerht BVx
Pastbuts 86
33OO AB Drrdrecht
tel . tlt78-1814örl

}'íAÉAH:TER I ST I EI{EN
* Handpalm waterdicht: jà
* Handrurg waterdi,:ht ! .jà* Vr-rering aanweaig : nee
* Hanchet: 'f,pen

HATERIAAL
* Handpalml poreuze nitri lbetlleding
* Handrug ! pÉreLrEe nitrilbekleding
* V,:er i ng : llat.f,enen i nt er 1 c,c Il
* Man,:het :

SIijtvastheid : goed
Fi jngev,tel i ghei d: mat i g
§peciebestendig: goed
t]:hemi sche resi stent i e:
Aanpal:ken van wàríne vr-rnFWEll"FEn!
Typi gche t,=epassi ngsgebi eden :
Wasbaar : machine-washaar

l"lat en aanwee i g : l'4 en L
PE I JS i per paar : f 6, 5(:,

bi.j 1l paar: f 5,'34
bi.j 1?Ct paar: f 5,94

Epmer [': i ngen l
Falder:; hij ademt als leer, past àan
soepel ínaar duturEaaín. Leverbaar in de
vei1igheidskap van 6 rm.

al s katc,en, is 1i,:lrt e}n
lengte !5(t Ínín en met ':anvas

Hands,:lr,ren aanweeig NIA: nee

A11e gegevenË v'slgens rrrpsàvë leveràrtrrier/apri I lgB'3lNIA



Handschoenen uit natuurlatex
Q*,^l uotï,... Or{ ,r8qr 

$ï,fiïl[ï
Geschikt vool:
chemische industrie, automobiel-,

ln zware uitvoering voor bijzonder grove mechanische inwerkino. Met
voldoende bescherming tegen een-groot aantar zuren en rosèÀ.ïànïere
met bijzonder glijvast profiel. Besctierming tegen huiduitstàgeÀ, 

- --
eczeemvorming en schimmelaandoeningen oóor anti-bacter"iëló' appretuur.

bouw- en zware industrie; het
galvanische bedrijf swezen;
accumulatorenÍabrieken;
vervaardiging van apparaten en
gereedschappen; looierijen, etc.

Technischen NS:
i Art. nr.:

I Art. aanduiding:

Kleur:

Uitvoerino:

391 394 397 400 403 4í!1 460 465 440 442 443
Combi-Latex Combi-Rutschni Gerber
beige beige zwan
zwaar
glad oppervlak

zwaar
genopt opp.

zwaaÍ
sterk opp. profiel

, Dikte: ca. 1,'1 mm ca. 1,1 mm ca. 12mm
Lengte: 300 350 400 450 600 320 450 600 320 400 60í)
Maat: 9-11

F2_F4
9-11

F2_F4
9+ 10

F2+F3
9+ 10 10F2+F3 tr?

Verpakkings-
eenheid:

50 50 50 50 25
per maat

50 50 20
per maat

50 50 20'per maat



HandE,:l'r,:'enen met seI ààr S

I3EF.:BEE: Eegtelnr: 44{l

Leveràn': i er : Saf ety shop Versi g BV

ïËffi"ffi-'Ë::.:
tel. ö7Ë-1AZËAA

I'iAEAHTEFJ I5T I E}':EN
* Handpalrn waterdi rht ! nee
* Handrug waterdicht! nee
* V'sering aanwezig : .ja* I'lanrhet: ,3Fen

HATEFT IAAL
* Handpal rn: nat uur 1 at e:r
* Handrurg : natuurr l ateyl
t+ V':er i ng : gglen
* l'lanchet : geen

Slijtvastheid :
Fi jngev'=el i ghei d:
Speciebestendig :
tl:hemische resistentiel besch. tegen grc.ot aantal. =uren en rogen
Aanpall ken vàn wàr íne v':'!f,r wEr pen !
Typisrhe t,=epassÍ ngsgebi eden:
Wasbaar:

l"lat en aan wez i q : -J en 1ö
FF:IJS: per pàÀr:

bi.j 1? paar:
bi j lIO paar:

Opmer l': i ngen :
Zware uitvaering, stertt oppervlatrte-pr,:f ie1. Bescherming tegen l.rurid-
uti tsI agen r eËEeeÍnv':trmi ng en stlri mmel aand,:rEni ngen d,f,rr,F ant i -batte-riele appretuur, De handsclroen ie er Ín verschillende lengtematen,
o. a. gesclri kt vr:,Jr bnuw- en eware i ndutstr i e. HL eur : =wart

Handsrhnen aanwezig NIAI nee!

AIle geqevens volgens,:'pgave leverancier./apri1 lgBg,/NIA



GRAPPLER
De palm vinyl gecoate

urtvoenng (type 24-362) heeft een 6
cm kap en een jeney voering. Deze
handschoen heeft een speciale ruwe
coating voor een stevige natte
greep. Hij is o.a. geschikt voor zwaar
werk aan een montageband,
algemeen iabriekswerk en het
hanteren van betonblokken. De
volledig gecoate uitvoering met
tricot manchet (type 24-366) kan
worden gebruikt bij werken met
chroomzuur, bijtende stofÍen, olje en
petrochemische oplosmiddelen.



Handgch,:renen met sel eàr s

'SEAFFLER Eestelnr: 4160(13

Leverancier: Van Eavel Ocsterlr,:urt BV*
F,rstbus 33
+9öCt AA Onsterhaut
teI . ö 1GI0-I705r:t

I.IAE:AI-:: TEE I ST I EPiEN
* HandFàIm waterdictrt: nee
* Handrurg waterdi cht : jà
* VnerÍng aanwezig ! nee
* Manclret I ':,pen

MATEE:TAAL
* Handpalm: .zinyl qec'rat
x Handrurq : te:at i eI
* V,:,er i ng : .jer sey
x Planr: lret :

§fijtvagtheid :
Fi jngevoel i ghei d I
Speciebestendig :
l]:hemi sche resi stent i e:
Aanpakken van wàríne v,:r':'rwËrFen!
Typi sche toepassi ngsgehi eden :
Wasbaar:

l'1aten aanwe=igl nee
FE:IJ5: per paar: f ttlt73

bi.j 1'r' paar:
bi.j 1:(-, pààr:

Opmer k i ngen:
CI' a. geschi llt vcr'f,r rwààr wer k aan een rnc,ntageband en ]ret lranteren
vàn bet':nbIr:rkken. Lengte kap = Ë ,:ín. F':Ider: dere lrands,:h,:,en lreef t
een EpeËiale rllwe,:aating v':',:'r een stevige natte grip.

Handsrh,ren aanwez ig NIA: .ja

AI Ie qegevpns v,:,1gens ,:'psave Ieveran,:ier/apri I l?B'3lNiA



. A.::.i,
.1|t.."..?.,. ..,. .]

Handschoenen uit natuurlatex
Geschikt voor zeer grove mechanische inwerking. Door speciale
!ppervlaktestructuur (krimpruwing) bijzonder grijpvast, nij. en slijtvast.
Bestand tegen vele oliën, vetten, zuren, logen en chemicaliën.
Bescherming tegen huiduitslagen, eczeemvorming en
schimmelaandoeni ngen door anti-bacteriële appretuur.

Geschikt vool:
zware industrie, plaatverwerki ng,
glasindustrie, machinef abriekeÀ, bedrijven
voor fabricage en verwerking van draaó,
bouwwezen, wegenbouw, etè.

Technische gegevens:
Art. nr.: 384 M5 447
Art. aanduiding: Combi-Latex

krimpgeruwd
Grip-Tex Grip-Tex

KIeur: oranje oranJe oranje
Uitvoering: zonder katoenen

tricot
met katoenen tricot
gebreide boord

met katoenen tricot
en kap

Dikte: ca. 1.1 mm

Lengte: ca.400 mm ca.300 mm
Maat: 9-11

F2_F4
8-10

F1_F3
8-10

F1_F3
Verpakkingseenheid: 50 paar per maat 50 paar per maat 50 paar per maat



Handsr lrr,enen met seI aar g

I3EIP-TEX Bestelnr:445

Leveranc i er : Saf ety Sh,:'p Versi q BV

Hffi"ffi-'Ë::.:
bel . (17Ë-137?ne,

T'íAEAH:TEF; I ST I E},TEN
* Handpal m waterdi clrt ! nee* Handrutg waterdicht: .jà* V'3ering aanwerig ! .jà* Manc l'ret : gesl ,rt en

I'IATEEIAAL
x Handpalrn: natururrlatey:
* Handr urg : nat urur I at eyl
* Vaering ! qeen
* l"lan,:lret : liat':'en

Sl i jt vast trei d :
Fi jngevnel i ghei d:
Spec i ebest endi g :
tlhemische resistentie: bestand teqen,:lien, vetten, ruren etcAanpakken vàn wàríne v,:'Érwerpen:
Typische taepassingsgebi eden :
Wasbaar:

Haten aanwezig: B-1.J
FFjIJS: pEr paar: f ,3, !(r

bij 12 paar!
b i .j 1:(-l paar :

Opmer [,: i ngen:
l'lleur! Éranje. Dc,,=r spe':iale nppervalkte-strurtuur r.[,:rimpruwing)
bi je':nder gri jp- en sl i jtvast. rSesclri tlt vÍ3r3r brsLlww€!en. Bes,:1.,*rri..,gtegen lrutiduitsragen, E!trEeemvorrnÍng en schimmelaandr_reningen do,:ranti-bacterieLe appretuur. O,:k in uritvnering met kap (làngte I(:,Omm)

Handsrlraen aanweaig NIA: ja

Arle gtegevens vargens':'pgave leveranrier/april 1gBg./NrA



HYCRON
De exclusieve NBR coatrng zorgt ervoor dat ruw en schurend

materiaal beter gehanteerd kan worden. De Hycron is uttstekend bestand
tegen vet, olie en tegen beschadiging door snijden, klemmen oÍ perforeren
Irritatie en doorslijten worden voorkomen door de tweedelige Je6ey voering
zonder naden op de belaste plaatsen. Hij is comfortabel (voorgebogen
vingers en duim) en heeft een stevige droge greep. Er zijn 4 uitvoeringen
leverbaar: palm gecoat met tricot manchet (type 27-600), NBR gecoat met
tricot manchet (lype 27-602), palm gecoat met 6 cm kap (type 27-607) en
NBR gecoat met 6 cm kap (type 27-805).

MATEN L.



Hands':!t':'enen ínet sel àar s

HYI::ËEN Beste1 nr I

Leverancier: Safimeyl BV
Fostbus I7E
33CI0 Ar3 D,rrdre,:ht
tel. ö78-183338

H.AÉAHTER I ST I EI(EN
* HandpàI, m waterdi clrt r ja
* Handrug waterdicht: jà
* V'rerinql aanwezig ! nee.r lYlanchet : gesl Llten

HATEEIAAL
* Handpalml NBE-rarting
* Handr utg : NBR-': ':at i ng
* Vaering : jersy
* Man,:het : tri,:,rt

Slijtvastheid : goed(zeer.r
FÍ jngev,rel i ghei d:
Speciebestendig :
t::hemi sclre resi stent i e:
Aanpakken van waríne vr,:rwerpen:
Ïypi srhe t,repassi ngsgeb i eden I
l^lagbaar : ínac lri ne-wasbaar

Maten aanwezig: .ja
F'RIJ5: per paar:

bi.j 1I paar:
bi.j llrJ paar:

Opmer l.; i nqren :
Stevige, droge grip. rl.amfnrtabel: vgË,rgebnqen vingers en duim
vergemakkel i jtlen [ret wer ]::, een tweede] i qte .jerseyvr,er ing x{,nder
naden 'fp de belaste plaatsen vtrt3rknmt irritatie

Hands,:h':en aanwezig NIAt .ja

A11e gegevens v':Igens,:,pgave leveràflr:ier/apriI 1,3g,3/NIA



HYCRON
De exclusieve NBR coating zorgt ervoor dat ruw en schurend

materiaal beter gehanteerd kan worden, De Hycron is uitstekend bestand
tegen vet, ol,e en tegen beschadiging door snrjden, klemmen of perforeren.
lrritatie en doorslijten worden voorkomen door de tweedelige lersey voering
zonder naden op de belaste piaatsen. Hij is comfortabel (voorgebogen
vingers en duim) en heeft een stevige droge greep. Er zijn 4 r_Litvoeiingen
leverbaar: palm gecoat met tricot manchet (type 27-600), NBR gecoat met
tricot manchet (type 27-602), paim gecoat met 6 cm kap (type 27-6Oj\ en
NBR gecoat met 6 cm kap (type 27-805).

MATEN L.



Handschr,enen metge1àers

HYrlECIN ::J7-AA:!, EesteI nr; 4386(rt0

Leveranrier: Ëroeneveld-Dgrdrecht BV*
P,=stbus 86
33(xl AB Dordrecht
tel . ö78-1914(tÍl

}.IAEA}TTEE I ST I E},:EN
* Handpalm waterdicht: ja
* Handrug waterdicht: jÀ
* V,=erinq aanwezig : nee
"r Planctret: gesl,rten

HATEEIAAL
* Handpalm: NBE gecnat
x Handrug : NBF: gecc,at
* V':'ering : tweedelig .jersy* Flànrhet ! tr i rot

Slijtvastheid ! g,red
Fi jngev':el i ghei d: mat i g
Speciebestendig : g,red
Ëhemische resistentie: .retl,r1 ie
Aanpakken van waríne v,:'Brwerpen:
Typische tc,epassi ngsgebi eden:
t^lasbaar:

Haten aanwezig: maat L
F'F:IJS: per paar : f Z, Cr:!

bi.j 13 paar: f 61 4Ë
bi.j 1:C) paar: f €,,+':

Opmer l:: i ngen !
Tweedeligte jerseyvaering zonder naden ,r,p
Handsclr,fen lreeft vr:rrf,FgEbrfgen vingers en
droge grip.

de belaste plaatsen.
duirn en heeft een stevige

HandErhrren aanweeig NIA: .ja

Al Ie gegEVens v,:lgens ':'pgave leverancier/apri I t'3gg/NIA



HYNIT
Uitermate veelzijdige handschoen, met gebreide katoen/polyester

!t-:rl9_c\ )/oenng voor een p9{e«e en gevoelige pasvorm. Geïmpre§neerd
met.nrtnlbutadieenrubber (NBR) dus een uitstekenoe slijt- en snrlweérstano.
Machine-wasbaar. Verschillende lengten: 235 mm (type'32_105), 235 mm en
geperforeei'de rug (type 32.j25) en 305 mm {type iZ aOO)
Hynit-Cool: standaard- Hynit met geventileerde iug. Lengte 270 mm

(type 32-815).

MATEN M, L en EL.
L (type 32-125 en 32-800).



Hands,:lr':'enen met seI ààr g

HYNIT IT]trL Bestelnr: 4161. .

Leveranr i er : Van Eave1 O*sterlr,:utt BV*
Pr,gtbuts 33
49t)r1 66 O,:sterh,:urt
teI . 016It)-:7Cr50

l'íARAHTEE I ST I El'lEN
* Handpalm waterdicht! nee* Handrurg waterdi cht: .ja
* V':'Ering aanwezig : nËle
* Hanchet: rtrpeFl

MATEFJ I AAL
+ Handpalm! NBE:
':* HandrutEt : gt eventileerde rurg
x Vr'ering I [lat':en/palyester interl,:ctr
* Manrlret : Ëleen

Sli jtvastheid I gaed
Fi jngev'rel i ghei d:
Speciebestendig :
t-lhemi sche resi stent i e:
Aanpa[t]ten van warÍne v'fnrwerpen:
Typi sche t r:repàÉsi ngtsgeb i eden I
LJasbaar ! ínarhi ne-wasbaar

Maten aanwezigl M, L en EL
FEI JS; per paar : 'f 7, "*4

bi.j 1! paarl
bi.j 1IC, pààr:

Opmerkingen:
standaard Hynit met geper f areerde rug. (:Iengte !7r--r mmJ Eol,: in dames-
mat en ver kr i .jgbaar ,

Handschr-,en aanweziq NIA: ja

AIle gegevens vrlgens':rpgave reverancier/apriI lgBglNIA



HYNIT
, Uitermate veelzijdige handschoen, met gebrerde katoenrpolyester

rnterlock,voering voor een plrjecte en gevoelige-pasvorm Gs.moregneerd
met nitrilbutadieenrubber (NBR) dus eeÀ uitstekende slijt_ en snrjweÉrstand.
Machine-wasbaar. Verschillende lengten: 235 mm (type-32-i05), 235 mm en
geperforeerde rug (type 32.125) en 305 mm 6ype iZ-aOO).
Hynit-Cool: standaa-rd, Hynit met geventileerde ;ug. Lengte 270 mm

(type 32-81s)

MATEN M, L en EL.

L (type 32-125 en 32-800).



Handsc lr,:,enen rnet gel aar E

HYN I T E:EI3ULAE: Eestelnr: 41Ë1..

Lever anr i er : Van Bavel O,:st er [r,:t_rt FVx
F,:stbuts 33
49ö(, AA Br:sterhnutt
tel . (11610-:7()50

l.,lAE:At':: TEFJ I ST I El,tEN
* HandpÀIm waterdiclrt: .ja* Hàndruq waterdi ':|rt : ja
x v':,er i ng aanwe= i gl ! nee
* Man,:Iret: ,:!pen

MATEF]TAAL
iÉ Hàndpal ín ! NEFj
* Handrutg I NBF.'
.F V':'erÍnq : !lat':'en/Fr:rlyester interlr:,r:[i
* l"lan,:het ; qeen

Sli.jtvaEtlteid ! §r;rsfl
Fi jngev*el i gtrei d:
Spe':iebestendig !
tlhemi sche resistent iel
Aanpall ken vàn wàr Íne vr:rJr wer pen :
Typi E,:lre tc,epassi ngsgebi eden :
Wasbaar : ma':lrine-wasbaar

I"lat en aanwe= i g: M, L ern EL
F'F:IJ5: per paar: f 5r S.{.

bi.j 1: paar:
bi.j IIO paar:

Opmer l': i nEten :
FoIder: r-ritermate veelri jdige trandsch,:en, met gebreide l::at':,en /pi.Jly-
ester'./r:'ering vt:rl3r een peffe,:te en eEVrIr€Iige pasvc,rm. Uitstehende
sni j* Ën sli,jtweertltend (:NBÉ). Verschillende lengten! :gS fiírlr :ES ínÍn
rnet gepËr f !:'r eer de r LtEt en 3CI5 mm. O't'l't i n damesmat en VÉF l::F i .jgbaar

Han d sc lr nen aan r,,rez i gt N I A : .j a

A11e qegevens vc'lgens Èpgàve leveranrier,/april lgBB/NïA
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LATEX HANDSCHOEN
Vloeistofdichte handschoen.

voorzien van katoenen ,.,cering en tricot
manchet. Pluspunt is zrtn grote mechanrsche
sterkte bii gunstig draagcomfort. Niet
geschikt voor werken met agressreve

chemicalièn.

ART]KELNR.
4354200: latex handschoen.

t*i t

{
,,t
::. -l



Handsrlroenen metsel ààrs

LATEX HANDS']HOEN Bestel nr : 4354l(r(r

Leverancierl rliroeneveld-Dordrectrt BV*
F,=stbus g6
33Cx) AB Dr_rrdrectrt
beI . t:t79-1814(l(l

EAEAI-.TEH I STIEt:EN
* Handpalm waterdicht: nee
x HandruEl waterdi clrt: nee
* Vaering aanweziq : nee
* Plan,:het: gtesl oten

MATEFIIAAL
* Handpal m: I at ey: r. ge,:,:at )x Handrurg : l atex r.gecoat )
* V'sering : katnen
x l"lanchet : tr i cnt

§lijtvastheid : g,red
Fi .jngevr:el i qhei d: mat i qr

Speci ebestendi g I g,:ed
tlhemische resistentiel v'fc'r agressieve chem. niet qes,:lri l*tAanpakken van wàríne v,s,lrwerpen!
Typische toepassingsgebi eden :
Wasbaar:

Maten aanweziq: nee
FHI-TS: per paar: f 4r ()ö

bi .j lt paar: f 3, Eg
lri.j 1Iö paar: f Sr(ls

0pmer [,: i nqen :
Folder: plusputnt is =ijn grate mesclranische stertlte bi.j gunstig
draagc,:,mfrrrt

Handschtren aanwezig NIA: nee

Al L e gegevens vc,l gens ':'pgave I ever anc i er /apr i 1 lgBg/N rA





Handschoenen metsel ààrs

3175 LATEX/NEEPEENE Bestelnr:3175

Lever anc i er : rSer bapostbus 6
E10C) AA D,rngen
tel. ö16:g-tEOö(,

}':ARAH.ÏEE I5T I EHEN
* Handpal m waterd i rht : .ja* Handr urg wat er d i r ht : ja
* V,=ering aanwezig : .jà* lïanchet : qtesl sten

MATERIAAL
* Handpal m: ger uwd I at e:r'* Handrug : geruwd I atey;
* Vc'er i ng !
* Man,:lret : trir,:t

Sl i .jt vast lrei d :
Fi jngev,rel i ghei d I
§peciebestendig : ?
lihemi srhe resi stent i e:
Aanpakken van uJaríne v{'Ë,rwerpen!
Typis':he t,repassingsgebieden: gebruitlt in wegenb,ruu en steenfabrieken
Wasbaar:

l'laten aanwezig: nele
PEIJS! per paar: f S, Ë{:,

bi.j lt paar; f 3,6r)
bi.j llCr paar I f 3,4(:r

Opmerkingen:

Handsrhoen aanwezig NIA: nee

Al I e gegevens v,rr gens ':rpgave l everanc i er /apr i I lgBg/NIA



8rL.4"103,00
natirurlatex. textiel rug, tricst manehet

Natuurlatexhandschsen-en mun.ten uit door hun grote
sliit- en snijwBerstand, ze zijn soepél en hebben een
goede pasvorm, De keepervoering is sterk en neemt
het transpiratievócht goed op,



Handgclrnenen metsel àars

NATUUF:LATEX Bestelnr: 41Ö3(:)íl

Lever anc i er : Van Bavel Oost er |r,:urt BVx
P':stbutg 33
49Oö AA Oosterhautt
teL (116I(l-'r,7050

t:AËAl-iTER IST I EI*íEN
* Handpàlm waterdicht: .ja
* Handrug waterdi,:irt: .ja
* Vnering aanwe=ig : nee
* Man':|ret: tr i c'=t

HATERIAAL
* Handpal m: natututr l atex
* Handrug : textiel
* V':'Er i nq : [::eePer v'f,er i ng
* I'lanrtret :

Sli.jtvastheid : zeer g,:'ed
Fi jngevoel i ghei d: '1

Spec i ebest end i g :
tlhemische resi stent ie:
Aanpakken vàn waríne vtfr:'rwerpen:
Typi sche toepassi ngsgebi eden :
Wasbaar:

l'1at en aanwez i g: 'i'

FEIJS: per paar: f 3,4:
bi.j 1I paàr !

bi.j 1Iö paar:

Opmerkingenr
FoIder: re zi.jn soepel en |rebben EEtn glaede pasvrf,rín. De [::eEpEF-
v'ser i ng i s ster k en neernt het transpi rat i ev'3Éht gned ,:,p.

Hands,:h,:en aanwezig NIA: neEr

A11e geqevens v':l gens ':'pgÀve l everanc i er /apr i L lgBglNIA





Handschaenen rnetseI aars

FËEVENT (.h,EEI-;HANDST::HOEN) Eestelnr:

Lever anc i er : A. l'1aurr i te lt Zn. BV
P'=stbt-ts 1 1l
14Ctö Atl Butsgum
teI . ()Ë159-43'314

HARAI-iTER I ST I EI{EN
* Handpalm uraterdiclrt! ja
* Handrug waterdi ':ht ! .ja
x Voering aanwezig : .ja
* Manchet:

HATEEIAAL
* Handpal m: natuturrltbber
* Handrug : pol yami de/pc'l yester
* V,:,er i ng a

x Hanclret !

Sli.jtvasttreid : goed
Fi jngevoel i ghei d:
Speciebestendig !
tlhemische resistentiel niet v'lÉr nI ie en benrine
Aanpal*lten vàn waríne v':"f,rwerpen! trrt ,]CI t:
Typi srhe toepassi ngsqebi eden: bauw, boswer k, I andb,=urw, transp,:rt etc
Wasbaar : rnas,:lri ne-wasbaar 4ö r::

Maten aanwezig:
FEIJS: per paar: f B,70

bi .j 13 paar:
bi,j lIrJ paar:

0pmerkingenl

Handgch,:en aanweziq NIA: nÉe

AI Ie gegevenË v':'1gEnE,:,pgave Ieveràflrxier/apriI lgB.3/NIA



HOOGWAARDIG NITRIL HANDSCHOENEN
ln zowel de Sahara als de Gobi hand-
schoenen zijn de allerbeste grondstoffen
verwerkt. Dit staat borg voor een optimale
vingergevoeligheid, sliitvastheid en een
uitstekende bestendigheid tegen vele op-
losmiddelen, olièn en vetten.

h

SAHARA TYPE íOO
Metopen rug en tricot boord. Uitstekende
vingergevoeligheid.

Art.nr.
Bestele€nh.
Stand.verp.
Maten

15260
per 1?paar
1 00 paar in overdoos
M,LenEL



Hands':haenen metsel Àars

SAHARA ÏYPE IC,CI Beetelnr: 16!6tl

Leveranrier: De Vries Nedertand BV
Postbuts Ig
151(l AA O,:stEàan
tet. tltgB4-141O

},iAF.:AII:TER I ST 1 E}':EN
* Handpalm waterdicht: nee
* Handr utg wat er d i c ht : ja
* V':rering aanwezig : jà
* lÍanr lret : gesl of en

HATERIAAL
* HandpalÍn! NitrÍ 1
* Handrurg : ,:,pen rug
* Vsering :
* Manctret : tric':t

51i jtvasttrei d :
Fi jngev':el i gheÍ d :
§peciebestendig :
tllremisrhe resistentie:,:plcrsmiddelen,,:Iien, vetten
Aanpakken vàn wàríne vË':rrrrerpen:
Typi sche toepassi ngsgebi eden :
[^lasbaar:

Maten aanwezig: H, L ern EL
FRIJST per paar: f '7 rT3

bij 13 paar:
bÍ.j IIO paar:

Epmer [:: i nqen:
Ïn de §ahara zi jn de al I erbeste grc'ndstaf f en verr,.rer l,:t. Di t staatb'=rg vB':'r een aptirnale vingerqtevoeligheid En sli.jtvastheid. l{and-srlroen heef t 'f,pen rLlg en tr i cc,t btr,,f,rd.

Hands,:tr,ren aanwezig NIA: nee

AI Ie gegevens v*lgens ':rpgave Ieveranrier./apri I 1,38glNIA



40

De 100o/o latex handschoenen zijn be-
stand tegen de meeste zuren en logen,
echter niet tegen oliën en vetten. Naast
een grote soupiesse heeft natuur-latex
een uitstekende snij- en slijtweerstand.

SNIJVASTE LATEX 3150
Gesloten rug, met boord.

Art.nr. : 15220
Besteleenh, : per 12paar
Stand.verp. : 120 paar in overdoos

HANDSCHOENEN

SNIJVASTE LATEX 3175
Open rug, met boord.

Art.nr. : 15221
Besteleenh. : per l?paar
Stand.verp. ; 120paar inov€rcloos

SNIJVASTE LATEX 3275
Met kap.

Art.nr. : 15222
Besteleenh. : per 12paar
Stand.verp. : 1 20 paar in overdoos



Hands,:|r,:'enen metsel ààr Ë

SNIJVASTE LATEX 3175 Bestelnr I 15111

Leverancier: De Vries Nederland BV
Postbuts Ig
15lC) AA O,:straan
tel. ö2984-I41ö

}.|ARAI{TEE I ST I E}.IEN
* Handpalm waterdi':ht! nee* HandrurEr waterdicht! jà
* V,rering aanwezig ! .ja* Mantrhet : gesl c,t en

MATERIAAL
* l-landpaIm: natuurlate:,r
* Handrurgl : natuurr I atex
* V,:er i ng i geEln
* Manrlret : llat,:en

§1i jtvasttreid :
Fi .jngev,rel i ghei d I
Speciebestendigr :
t]:hemische resistentier bestand tegen meestE =uren en lnqenAanpakken vàn wàríne v,l,f,rwerpen!
Typi sctre toepassi ngsgebi eden:
Wasbaar I

I'lat en aanwez i g:
FEIJS: per paar: f SrIE

bij 1l paàr!
bi.j llCI paar :

Opmer ll i nqren :
Naast een grote souplessEl heef t natuturrlatey: een r-ritstehende sni j-en sl i.jtweergtand. Ui tv':'er Í ng: rrrpEn rug, brf,rf,Fd. De lrandsrlr,:,en i s ,:,:kmet hap te verkrijgen tsnijvaste latex-bzz=, bestelnr 1g2:l)

l{andsrhoen aanwezig NIAI nee

A11e Elegevens v':'lgenE ':'pgave leverancier/apri I lggg/NIA



De 100% latex handschoenen zijn be-
stand teg€n de meeste zuren en logen,
echter niet tegen oliën en vetten. Naast
een grote souplesse heeft natuur-latex
een uitstekende snil- en slijtweerstand.

SNIJVASTE LATEX 3í50
Gesloten rug, met boord.

Art.nr. : 15220
Besteleenh. : per l2paar
Stand.verp. : 120paar inoverdoos

HANDSCHOENEN

SNIJVASTE LATEX 3Í75
Open rug, met boord.

Art.nr. : 15221
Besteleenh. ; per l?paar
Stand.verp. : l2Opaar inoverdoos

SNIJVASTE LATEX 3275
Met kap.

Art.nr. : 15222
Besteleenh. : per 12 paar
Stand.verp. : 120paar inoverdoos



Hands,:lr,:'enen met seI aàr s

SNIJVASTE LATEX 315Ö Bestel nr: LSll(r

Lever àn': i er : De Vr i es Neder 1 and BV
Fc'stbus Ig
1510 AA O,:'Et I àan
tel. ö3984-14I0

},iARAI-::TEE I5T I EI,:EN
* Handpalm waterdicht! nee
* HandrurEt waterdiclrt: ne€l
* Voerins aanwezig : .jà* l"lanc lret : qesl c,t en

IíATEFi I AAL
* Handpalín: natuurlatey;
* l{andr utg : nat urur I at e:a
* Vner i ng : [lat,:en
* Man,:lret : tric,:t

SI i jtvastheid :
Fi jngevoel i gtrei d:
Speciebestendigr :
ll:hemi sclre resi stent i e: bestand teqten rneeste ruren en l ogen
Aanpa[lken van waríne v':'r-rrwerpen:
Typi sclre taepassi ngsgebi eden I
l^lasbaar:

l'1aten aanwe=igt I
FE:IJ5! per paàr:

bij 1: paàr:
b i .j 1r(:, pàar :

Opmer l': i nqlen :
Naast een glrnte soupl EEse treef t natuurr l ateyl een uri tstegende sni j-en sI i jtweerstand.

Handsrhnen aanwezig NIA: ja

AI 1e gegevens vnLqens,:,pgave Ieverancier,/apriI rgBg/NïA



SoLVEX 37-175
NBR handschoen met zacnte katoenen voering, die zich kenmerkt

door een superieure prikweentand. Chemisch gehard dus extra bestand
tegen oplosmiddelen, zuren, bijtende stoÍfen, àlcoholen, oliën, vetten e.d.
Antislip afwerking om gemakkelijker en veiliger te werken. Door de
anatomische pasvorm ook zeer comÍortabel. Lengte 330 mm.

MATEN 7,8,9.10 en 11.



llands':lr,lenen rnet seI ààr E

s0LvEx 37-173 Bestelnr: 41Ë5.

Leveran':ier! Van Eavrel Oc,sterh':ut BVx

ï'#ltïi =Bor**,. lr,:,utt
tel . ö163(r-17CI5c)

llAF.:Al-iTEFi I STI El'iEN
* Handpalm waterdi,:ht ! nee
x Handrug waterdicht! nee
* V'fering aanweriq : .jà
'r lïanclret: ':,pen

MATER I AAL
* Handpalm: NBFI
'r Handrt-tg: NBF:
x Vc,er i n§ : geen
* Man,:lret : geen

Slijtvastheid :
Fi .jngev,rel i ghei d :
Speciebestendig !
l]:[remi s':]re resi stent i e: ':lremi s,:tr ge]rard
Aanpakken van',/aríne v':r':rrwerpen:
Typ i s':he t,:repàssi ngsgeb i eden :
Wasbaar:

Maten aanwezig:
FFTIJST per paar: f 7rF4

bi.j 1l paar:
bij 1Iö paar:

Opmer h:i ngen :
FoIder: l'randsctrnen lreef t superieure pri [::weerstànd. Ey;tra begtand
tegen ,3pI':'5íniddelen, rLtren, bi.j'bende stnf f en, a1c,:!r,rIen et,:. Anti-slip af werking r:'Ín gemaktrel i jtrer en vei ligter te r.rer[len. Dr,ar de anà-tnrnische pasv'lrrn ':'f,k reerr ':'fÍrf Ertabel . Lengte rrö mm

Handschoen aanwerig NIA: ja

Alle gegeveng volgens ,:pcrave leverancier,/april lgBglNrA



SPLENDID ROUND
Geheel met PVC gecoat. tr.ct

voering en manchet. Kleur rood/brurn.
Soepel en sterk.

ARTIKELNR.
4301020: Splendid Round.

SPLENDID COTTOI'{
Als Splendid Round echter,-:gzi jde

niet gecoat. voor meer venttlatie.

ARTIKELNR.
4301010: SplendidCotton.



Handsrh,:'Ënen metseI ààrs

SPLENDID I:OTTON Best el nr ; 4301C) 1ö

Leveran':ier ! rSrrreneveld-D,:rdre,:lrt BVx
Fastbus G6
3300 AB Drrrdrecht
beI . ö78-1B14rlrl

tiARAl-:ïEFt I ST I EI-:EN
* Hàndpalm waterdi,:ht: nÉe
r+ Handr ug wat er d i r trt : .ja
* Vnering aanwezig ; nee
,t l"lanrhet: ges1,:ten

MATEF:IAAL
* Handpal m! PVtl:-gecnat
* HandrLtg: tric'rt tniet ge':r:'àt:,
* Vc,ering : ?
* I{anrhet : tric,:t

§1i jtvastheid : matig
Fi jngevnel igheidr mat ig
Speciebestendig: goed
tlhemi s':he resi stent i e:
Aanpakken van werínsl vË{_:rrwelrpenr
Typi sche t,=epassi ngsgeb i eden :
l.lasbaar:

J"laten aanwezigl nee
FF.:IJS! per paar: f :I,30

bi.j 1'; paar: f I,30
bi.j l!t-r p6ar: f I, B(:)

0pmer [l i neen :
Hond van l*Ieur.

Handschc,en aanwezíg NIAI nee

A11e qegevens v'31§rens ,spgave leveranrier/apri 1 l'lBg/NIA



NBR.GECOATE HANDSCHOENEN
De zeer sterke, slijtbestendige en bij vele
werkzaamheden inzetbare ÍtfRru ÉanO_
schoenen ziin zeer comfortabel.Door dè
NBR (Nitrit Butadieen Rubber)-coating
zijn zij uitstekend chemisch-, vet_ en ölie_
bestendig. Ook hebben deze handschoe-
nen een uitstekende grip. f/, t./i,/-

L

TITAN OPEN RUG + 7 CMKAp 2gts
Art.nr. : 15252
Besteleenh. : perl1-paar 

I
Stand.verp. : 144 paar in overdoos

II_TAN GESLOTEN + 7 CM KAp
2850

Art.nr. : 15253 
)Besteleenh. : perl2paar /

Stand.verp. : 1ZO paàrin overdoos

fLT4N OPEN RUG + TRTCOT
BOORD 2775

Art.nr. : 15254
Besteleenh. : per 12oaar
Stand.verp. i lZOpaarin overdoos

TITAN GESLOTEN + TRTCOT
BOORD 2750

Art.nr. : 15256
Besteleenh. : per 12paar
Stand.verp. : l20paar inoverdoos



Handsclr,:,enen metsel ààrs

TITAN Bestelnr r 15153-15386

Lever an,: i er : De Vr i es Neder I and BV
Pastbuts 13
t 51ö AA O,:st Eààn
'beL. 0?gB4-1410

I,:AHAI-ITER I ST I El,iEN
* Hàndpalrn waterdicht! nee
* Handr utg r,lat er d i c lrt : neel
* Vr'ering aanwe=ig : ja
* Manclret: '3pen

MATEF;IAAL
* HàndpalÍn: NBË-qleraat
* Handrurg : NBE-ge,:aat
x V,:er i ng :
* l'{anc lret !

Slijtvasttreid :
Fi jngev,:el i ghei d:
Speciebestendig :
Llhemische resistentie: rhernisclr-, vet- en crI iebestendig
Aanpakl,:en van wArme VrfrfrWEFpEÍ1 !
Typi sche tc,epassi ngsgebi eden:
t^lasbaar I

I'laten aanwezig: nee
FF;IJS! per paar I f 3r7t)

bi.j 1! paar:
b i .j 1:(:, paàr :

Opmer I': i ngen:
De reElr ster[';e, sli.jtbestendige en bi.j vele werkzaamheden in=etbare
TITAN lrandsclr,:'enen ri jn reer È,:rÍnf ,:,rtabe1 . De hands,:l:c,en is in ver-
sch i 1 l ende ui tvoer i ngen ver kr i .jgbaar I ,:pen/gesl oten rug, met /rc,ndertr i r:rlt bn,:rd.

Handschnen aanweeig NIAI nee

AIle gegevens vnrgens'3pgÀve leveranrier/apri1 lgBg/NIA



Neopreen

Dikte : 7.5, 10 mm

Toutravo - Èef. 509

@C)@.)
@GPD@)
Neooreen meï ttcnïe (atoenvrok voe-
nne. Lenote : 40 cm

Toutravo - BeÍ.510

@@oo@
Neopreen met lrchte (atoenvrcK vce-
rino. Lenore : 30 crn

- - = tr-,í,uuSUre

_las en {Dotwaterstcl,
- - _:'::l-:n 

-acrrn^' .-.:
- - lrsrncustre

- F:lc-inouslrre
-',1r nrnrnouStrre talte sccnen)
- Scneeosoouw
- (unsloríen rnouslrre
-,l:cenlaxteDewer(rncs rcus:' 

=- Bafterl- en accuÍaorrkanten
- l,4ecnanrscne lnouslle

_:^accrn^ Lu i -r :L ,uu,I Juc =:

| - Chemrscne resrstentre

| 
- ?'a "n 

s':eermrcce'é. r r ?
i-c:l'eÍl i!ti
i- n"ro^t', e a3:osn^rccs an r ?
l- (eron
| :evanence c:rosmrcse.en * r
| - Koc,warers:c: en oe: varen r í
l-Deteroenr r*tt
l- Mechanrscne sterkte
i-Scnuunr'r'eerslano *r
l- Snrrweerstanc : .
l- ce.cra:reces:encrc ? r

TOUTRAVO
De Toutravo: een .rtstekende neopreen handschoen. Neopreen rs verre,leg net meest

gebrurkte matenaal voor vroerstofdichte handschoenen. Bestand tegen veie chemrcalen. een
goede.weerstand tegen ooordnnging en redeliik sliitvast. De Toutravó draagt comrortabel. he3n
een lchte katoenvlok voeíng en een geprofrleerd aanpakvlak. Een handschoen voor vele
toepassingen in de chemre-rndustrie en daarbuiten. De kleur is zr,vart
Er zitn twee lengten: 30 en 40 cm
Resistenties: olien,oliedenvatenenvetten.organrscheenanorganischezuren.esters.ketonen

en andere oplosmÍdelen.

MATEN (30 cm) B-8:/ 9-9r,/ l0 l0r/: en 1l.lli,,
r-10 cm) rdem "r l.;

ARTIKELNR.
4353340: Toutravo30 cm.
4353350: Toutravo40cm



Handsch,:'enen rnet se] aarE

TOUTE:AVO Begt el nr : 435334(l

Leverànr:iEr : lSrneneveld-D':,rdre,:lrt BVx
Fc'stbuts 86
3300 AB D,=rdre,:lrt
t eI . t-r7B- 1B 14()(l

I,:.AEiAH.TEF:I ST I EI-|EN
* Handpalrn waterdi':ht! nee
'r Handrltg waterdicltt: nee
* V,:rer i nGl aanwez i gl : .ja
* I'lanc [ret : r;rpEn

MATEF.:i AAL
x Handpal m: nec'preen
* Handrr-rg : ne':rpreen
* V,=er i nEl : geen t. 1i ':l'tt gevl *1,:t .)

* I'lan,:het : geen

Sli.jtvastlreid : redeli.jh
Fi .jngev':,e1 i gltei d:
Speciebestendig :
tllremisclre resistentie: bestand tegen vele ':tremiral ien
Aanpalt[*en van warme vr:,Érwerpen;
Typisclre taepassingsqebi eden :
l.Jasbaar:

Maten aanwezig: B t/m 11r5
FF:I JS: Fer paar : f {:, :5

bi.j 1i paar: f 5, i0
b i ..1 L.lö paàr :

Opmer l,: i ngen:
De Tuuttrav,:, draagt cnmf ertabel , lreef t een 1i clrte [::atrrenvl nl:. v':'er i ng
En een gepr,:fileerd ÀanpaI::v1à[,:. Bestand tegen vele ,:]rerni,:alienr een
gnede 'r/eerstand tegen dac,rdringing en redel i.jtr sl i.jtvast. De [,:leutr
is EvJàrt en de lrands.:lr':,en is er in twee lengten: 30 En 40 t:Ín

Handschc,en aanwezig NIAI .ja

A11e gegevens vnlgens':,pgàve leveran,:ier/apri1 1989/NIA



-..

Hands,:hoenen metseIààrE

TYFE A.78 V

Leverancier: Vlutters
Fostbus 3I5
7374 AH OIden:aal
t el . (1541(l- 136Ë3

Eestelnr:

tiARAHTEE I ST IEl.iEN
* Handpalrn waterdicht: .ja
* Handrurg waterdi cht: .ja
* Voering aanwezig : nee
* Hanrhet: geslnten 'l'

MATEFI I AAL
* Handpalm: ba:aleder+(,pqestikte handpalínversteviger
* Handruqt : bnxleder
* Vaering : mr=l t,tn
* I'lan,:het ; verstevigde l,: àp

SI i jt vast hei d r gloed
Fi jngev':el i gtrei d:
Speciebestendiqr :
tlhemi sche resi stenti e:
Aanpa[': [*en van waríne vr:":'rwerpen!
Typi s':he toepassingsgebi edenr
[,Jasbaar:

Maten aanwerig:
FF:IJS: per paar: f SrECt

bi j lt paar:
bi.j 13C) paar:

Op mer k i nglen :

Handschc,en aanwezig NIA: ne€r

Al.le gegevens vnlgens rspgave leverancier/apri1 lg8glNIA



Handsclrnenen met seI àar s

TYFE A-78

Lever anc i er : VI uttt er s
Postbus 3i5
737Q AH Oldenzaal
beI . (1541ö.-136Ë3

Bestelnr:

}.IAF:A}':: TEF: I ST I E}.IEN
* Handpal m waterdi cht: .ja
* HandrutEt waterdi,:lrt ! .ja
* V'fering aanwe=ig : nEEl
* Manc het : gtes I ':rt en '::'

MATEËIAAL
* Handpal m: br=x I eder
* Handrug : bÉ:,;leder
* V'3er i ng : rnol t,:n
* Manchet : verstevigde kap

Sli.jtvastlteid : e,:ed
Fi.jngevnel i ghei d:
Spec r ebest end i g :
tlhemi srhe resi stenti e:
Aanpak[len vàn uJaríne vr-rr:rrwërpen:
Typi sche toepassi ngtsgebi eden r

[^lasbaar;

Maten aanwezig:
F'E:IJ5: per paar: f 5r 4{:r

bi.j 1l pear!
bi.j 1:(:! Paar:

Opmer [r i ngten:

Hands':h':en aanwezig NIA: nEre

AI Ie qtegevens volgens ':rpgtave leveràrtrtier/apri I 19gglNIA



l{andsc }rr,enen met sel aàr s

ÏYPE A-1C)7

Leverancier: Vlutters
F,rstbuts 3I5
757ö AH Olden=aal
teI . ()541Ö- 13663

Bestelnr:

l iAFlAl::TEF.: I ST I El'lEN
* Handpalm waterdiclrt: .ja
l+ HandruEt waterdi,:lrt: .ja
* Voering aanwe=ig ! .ja
* l'lan':lret:

I,IATEÉTAAL
x HandPaI m: var l::ens ner f l eder
'r Handrug : ver I:lEí15 ner f l eder
* V,:er i ng :
* Í'lanciret :';'

Slijtvastlreid :

Fi jngevnel i ghei d:
Spe': i ebest end i g :
tl:tremi sche r esi st ent i e:
Aanpak ken van war Íne vr:r':'r wet" pen :

Typisrhe toepassinqsgebi eden: vnr:'r algemeen qehruti k
h,laEbaar:

Maten aanwezig:
PRIJS: per paar: f 3r 65

bi.j 1? paàr:
bi.j l:t-r Paar:

Oprner l': i nEten i

HandEr:hcreÍl aanwezig NIA: nee

AI Ie gegevens v':rlgens ':'pgave leveràfirrier/apri I 1'989/NIA



liands':h':enen metsel ààrs

TYPE A-8:

Lever àn': i er ! VI utt t er s

ï#tffi "Ëïo*,.,=*",
teI . tl541C)-13663

BesteI nr l

I';AE:AI.ITEFI I ST I E}'ïEN
* Handpal m waterdi clrt : .jà
x Handrug waterdi,:ht : .ja
* V':,er i ng aanwez i 91 ! .jà
* Manc het : gesl ,:'t en

I,IATEF:IAAL
* Handpal m: PVC-r c,nd
* Handrutg : F'Vtl:-r,r':d met ruqvent i 1at i e
* Vaering :
* líanc lret : p':1 sírlrrr f

SI i .jt vast trei d :
Fi jngev':,el i ghei d:
Specíebestendig :
tlhemi sche resi stent i e:
Aanpal*ken vàn wàrÍnEl vi3':'rwE]rpen !
Typis':he tnepassingtsgebieden: stutr- en rnetselwerk
Wasbaar:

I'tat en aanwee i qt :

PFjIJS: per paar: f ::r 55
bi.j 1! paar:

bi.j 13(:) Paàr:

Opmer [': i nqen:

Handsclrc,en aanweeigt NIA: nee

AI I e gegevens val gens ':pgÀve l ever anc i er,/apr i 1 1389/NIA



Hands,:h':,enen ÍnÉt 5eI àar s

TYPE A.BI SPEI::.

Lever àn': i er : VI utt t er s
Fr-,stbt-ts 335
757t:t AH 0I denraal
teI . t_t5410-13Ë63

Best eI nr :

I'íAF.:AI.::TEF:I ST I EhIEN
* Handpal m wat er d i ':irt : .ja
x Handrutg waterdi,:lrtt .ja
* V':rer i ng aanwe= i gt ! .ja
x Hanchet : g1es1,:t en

MATERIAAL
* Handpal m: PVC:-qeel
* Handr utg : PVII:'-Ëteel inet r urqvent i I at Í e
x V':er i ng :
* I"lanc lret : pal síTtrrr f

S1 i .jt vast hei d :
Fi jngev':el i qhei d:
Speciebestendig :
tl:hemi sc he r esi gt ent i e:
Aanpakken van vJaríne vr--r:rrt+erPen!
Typi sche tr:rePaËsi ngsgeb i eden:
l^lasbaar:

Maten aanwezigt:
PEIJS: per paar: f ,,+,95

bi.j 1I paar:
bi.j ll0 paar;

Opmer ki nqten:

Handsclrr'en aanweziq I'lIAl nee

A11e Etegevens volgens':pgàve leveranrier/apri1 1gB9/NIA



ilands':h':'enen ÍnetEeI ààrE

TYFE A-121 Best el nr r

!-,=ver àn ': i er ! V 1 utt t er s
Pr:gtbutg 3:5
757t:t Al-l Ol denzaal
t eI . (1541(l- 13Ë63

I.'.AF:AI'::ÏEF.:I ST I EI,;:EN
* Handpalrn waterdi,:!rt: .jà
* llandr uq wat er d i c trt : .ja
+ V':'erinq aanweziq : .jà
* ["lanrtret: qesl tr,ten

I,IATEF; I AAL
+ Handp.rlrn: latev: qe,:':,at
* Handrr-rq : latev; qe,:r:,àt, rLrrlventilatie
'* V,:er i ng :
* Man,:lret : trir;r1r{

SI i .jt vast trei d : r eer qc,ed
Fi .jngev,:el i ghei d:
Speriebestendiqr :
t lremi E': he i'' esi gtent i e:
Aan p a I,: [l en van war Íne v':r'3t" wEr P en :
ïypiE':he t,:repassingsgebieden: tJe agn stratenmal':erslrands,:h,:,en
t^lasbaar:

l"lat en aanwez i q l
F FI ï J5; per paa'r" : f . , 65

bi.j 1I paar:
b i .j 1:ö paar !

lSpmer ki ngen:

HandErh,:en aanwezig NIA: nee

A1 1e gegevenË vc,l gens ,rrpeàvE l ever an,: i er,/apr i 1 1'389/NïA



Hands,:l:':,enen met se1 ààr E

TYFE EDMONÏ ËQ7

Leveràn': ier : Vluttters

ï#l'ffi =Ëïo*,,=*..,
teI . t)54J.O-i3663

Bestel nr:

}.IAF;AI.iTEFJ Ï ST I E}.IEN
* Handpalm waterdi,:lrtr .ja
x Handrurg waterdirtrt: .ja
* V':,ering aanwezÍg : .jà
* Manc het : ges 1 r,t en 'j'

I'IATEF:I AAL
* l{andpal rn: PVI::-bl auw
.i+ Handr utEl : PVtl:-b I aurur
'x V,:er i ng :
t+ I,lan,: l.r et :

Sli.jtvasttreid :
Fi.jngev':eI i glrei d:
SpeciebestendÍg i
l::heíni s,:he resi stent i e:
Aanpa[,:[,:en Vàn waf íne v':'c'rwerpen:
Typ i s,:|re t r--repàssi nqtsqreb i eden :
['lasbaar:

l'1at en aanwe= i gl :
lï'E:ïJ5: per paar: f 6,55

bi.j lt paar:
bi.j llt) Paar:

Opmer l,: i r'rqen :

Handsclrc,en aanwerig l',,l IA: nee

AI1e gegevens \,.,.:,1genE,:'pElàve leveran,:ierz'aprii 1989/NïA



- Vuilophaaldiensten
- Glasindustrie
- Woning-. weg- en waterbouw
- Steengroeven - mijnen
- Visvenrverkingsinduslne
- Visserii
- Oesterteelt
- Landbouw
- Metaalindustrie
- Bosbouw

atex op jersey

Dikte : 22/10 mm

Venigrip, gepeÍÍoÍeerd - ReÍ. 954

@c@o
Crèpelatex op jerseydrager.
Aanhechting verkregen door che-
mische cementatie.
Katoenen manchet.
Lengte : 25 cm
Standaard Venigrip - ReÍ.952
Niet geperÍoreerd
BeÍ. 954 Aantal paar per doos : 12

ReÍ.952 Aantal dozen per overdoos : 6

- Metaalindustrie
- Landbouw
- Woning-. weg- en waterbouw
- Steengroeven - mijnen
- Vuilophaaldiensten

Venigrip - Ref. 956

@@o@o
Crèpelatex op jerseydrager.
Aanhechting verkregen door che-
mische cementatie.
Lengte : 30 cm
Aantal paar per overdoos : 12
Aantal dozen per overdoos : 6

- Chemische resistentie
- Olie en smeeÍmiddelen : .
-Zuren: * * *
- Ketonvrije oplosmiddelen : o

- Keton bevattende
oplosmiddelen:****

- KoolwaterstoÍ en derivaten : .
-Detergent:***
- Mechanische sterkte
- Schuunirreerstand : * t * *
-Snijweerstand:****
- Perforatiebestendig: * * * *

- Chemische Íesastentie
- Olie en smeermiddelen : r
-Zuren: * * *
- Ketonvrije oplosmiddelen : d

- Keton bevattende
oplosmiddelen:****

- KoolwaterstoÍ en derivaten : o
-Detergent:t**
- Mechanische sterkte
- Schuunrveerstand : * * * *
-Snijweerstand:****
- PerÍoratiebestendig: * * * *

Dikte: 22/10mm



l-1ands,:l'1 ,:'Enen rnetgeI àars

VENIISFJIF TYPE 35Ë Bestelnr: 4354Ë5ö

LeVer ànr: i L1r : l3r ':eneveI d-D,:'rdre,: |rt EV*
Fastbuts 86
33C,O AB D,:,r d r e,: Ir t
bel . tlTB-181+ö0

I.{AF:A},iTER l ST Ï E},IEN
* Handpalm waterdi':ltt: nee
',+ HandrLtg waterdi clrt: nee
'F V':'erinq aanwe=ig ! .jà
* Íïanciret: geslnten

HATEF: I AAL
* Hendpalm: latey; !:,p jerseydragter
i+ H,andrurq : l atey: 'tp .jerseydràql er
+ v':er i ng ; .jer sey'ï'
.F Man,: |ret : [,:at,]'en

51 i jt vast ttei d I q':,ed
Fi.jngev':eI iqtlreidl g*ed
Speciebestendig : gr-'ed
tl:hemische resistentie: §,:ed
Aanpa[,: I,:en vAn Wàf Íne v':r:'f u/ef pEn!
Typ Í E': l'le t rsepàÉsi ngsgeb i eden:
Wasba.lr:

I'laten,r.an'le=i g: .ja
l-rF:IJSi: per paar: 'f '3r7|.t

Lri.j 1: paar: f Brl(l
bi -j 1:0 paàr !

Opmer [': i nqlen :

Lengte !5 rríIl .

Hands,:h':,en aanrle=ig NIA: .ja

AI le geqevens v':'lgenE trrpeàvE leveràn':ier,/apri I 1'389/NIA


