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Terwijl bepaalde vooruitdenkers voorstanders zijn van het gebruik van 
nitrilhandschoenen onder de beschermende handschoenen tijdens warme oefeningen of 
interventies, blijft de problematiek van de huidbesmetting een aandachtspunt voor de 
producenten. De bescherming van de gezondheid en de arbeidshygiëne van de 
werknemers is en blijft voor het VSOA een prioriteit. 
 

• Het VSOA vraagt aan de hulpverleningszone om een nieuwe aanbesteding 
uit te schrijven voor de aankoop voor beschermende handschoenen met 
PTFE-membranen. Er bestaan meerdere modellen die de normen EN 659 
2003+A1: 2008 respecteren. 

 
De PTFE-membranen (polytetrafluorethyleen) worden performanter wat het filtreren 
van deeltjes betreft.   Zij hebben een opmerkelijke weerstand tegenover de meeste 
chemische producten, een uiterst lage wrijvingscoëfficiënt en blijven stabiel bij hoge 
temperatuur. 
 
Brandhandschoenen met PTFE-membraan 
 
Het geëxpandeerde PTFE is van nature waterdicht, winddicht en chemisch inert. 
Volgens de fysieke eigenschappen die voor elke toepassing gevraagd zijn, passen 
bepaalde ondernemingen de PTFE-membraan aan om de eigenschappen ervan te 
verbeteren opdat de stof perfect aan de eisen zou voldoen. Het toepassingsgebied van 

deze stof met talrijke kenmerken is dus heel uitgebreid: filtermouwen, buitenstoffen en 

talrijke producten die gebruikt worden in moeilijke omstandigheden die hoge prestaties 

vergen. 
 
In geval van een potentiële blootstelling aan scheikundige producten beschermen 
bepaalde stoffen tegen hitte en toxines. Buiten het feit dat de stof chemisch inert en 
praktisch onbrandbaar is, werd het geëxpandeerde PTFE ontwikkeld om de 
contaminerende deeltjes af te stoten.  
 
Hoewel de heel verschillende aard van de toepassingen, lijken bepaalde vezels op elkaar 
door hun robuustheid, hun capaciteit om aan extreme temperaturen te weerstaan en 
hun weerstand tegen chemische, corrosieve producten. 
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