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TESTTest montagehandskar

TexT: margite fransson   foTo: magnus liam karlsson

Klockren femma
Finliret fällde avgörandet i vårt test av montagehandskar. 
Worksafes modell var strået vassare än konkurrenternas.

erfarna monTörer provade 
montagehandskar i Byggnadsarbeta-
rens test. 

– Worksafe hade bäst fingertopps-
känsla, smidighet och passform, säger 
sprinklermontören Johan Pedersen. 

Han utförde sitt eget test i testen 
och kunde dessutom konstatera att 
dessa handskar också fungerar att be-
hålla på och öppna telefoner av både 
märket Samsung och Iphone. Det går 
inte med alla. 

Bra montagehandskar är ett av de 
viktigaste verktygen för vvs-montörer.  
Om de funkar eller inte kan vara skill-
naden mellan att jobbet flyter och ett 
bra eller dåligt humör. 

Handskarna måste vara mångsi-
diga. Under en arbetsdag används 
de för att bära, montera rör och göra 
rena pilljobb som att skruva på mutt-
rar.

– Fingertoppskänslan är viktig, sä-
ger vvs-montören Lars Brännström.

Tillverkarna har nappat på bud-
skapet och det senaste är att man gått 
från sydda handskar till stickade som 
doppas i olika lösningar. Allt för att få 
en handske som sitter tajt och är smi-
dig. Men hur är de att jobba med? Tre 
vvs-montörer och en sprinklermon-
tör på sjukhusbygget Nya Karolinska 
i Solna testade. Montörerna  från Im-
tech gav tummen upp för materialet, 
men skulle allra helst se att det fanns 
en allroundhandske som funkar fullt 
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”Jag gillar att de är 
smidiga och andas 
bra. De flesta andra 
andades dåligt och 
blev för varma.” 
lars brännström, vvs-montör, hyllar 
handskarna från hyflex

Lars brännström och 
Johan Pedersen gran-
skade handskarna.
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ut vid såväl montering, som svetsning 
och lödning. I dag måste de byta till 
andra handskar vid svetsning. 

– Jag tycker att de fungerar bra. 
Min favorit var MaxiFlex, för de satt 
bra i fingrarna på mig. De andra var 
för långa, då går det inte att skruva på 
muttrar, säger vvs-montören Tomas 
Eriksson.

Men 
om han 
måste 
välja 
använ-
der han 
helst sina 
vanliga skinn-
handskar. Han 
tycker att de är lite 
mer motståndskraftiga. 

Lars Brännström ger 
tipset att hellre satsa på lite för små 
handskar från början. 

Han gillade bäst de allra tunnaste, 
HyFlex. 

– Jag gillar att de är smidiga och 

andas bra. De flesta andra andades 
dåligt och blev för varma, säger Lars. 

Mycket vid valet av handskar hand-
lar om tycke och smak och hur den 
egna handen ser ut. Testgruppen 
tyckte inte att de hittade några rik-
tiga bottennapp. Men Tegera, som 

hade totalbetyget tre, 
fick bara en tvåa, 

när montörerna 
bedömde fing-
ertoppskänsla. 

– Fing-
rarna var för 

långa och vida. 
Jag hade behövt 

minst en halv centi-
meter längre fingrar för 

att det skulle passa. Alla 
andra i samma storlek 

satt perfekt, säger Jani Hollanti, vvs-
montör. 

Frågan om varför går till Niclas 
Wiklund, produktchef hos Ejendals 
som tillverkar Tegera.

– Vi använder lycra i stickningen 
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de gjorde jobbet. Lars brännström, tomas eriksson och Johan Pedersen testade stickade monteringshandskar doppade i nitril på sjukhusbyg-
get nKs. Med i testet men inte på bild var också Jani Hollanti.

som gör att handsken expanderar. 
Det gör att om man normalt har en 
nia i storlek, kan man behöva en stor-
lek mindre, säger han. 

SkärSkador är ett bekymmer i 
vvs-branschen. Ett problem har länge 
varit att de speciella skärskydds-
handskar som finns varit för otymp-
liga. Men nu finns en ny generation, 
bland annat hos tillverkarna Ansell 
och Ejendals.  

– För att uppnå ett högt skärskydd 
har man tidigare måst använda glas-
fiber eller stålfiber. Men då har de 
inte varit så komfortabla, säger Nic-
las Wiklund på Ejendals ,som släpper 
en tunnare variant av en handske i ett 
nytt, stickat, material som ska vara 
smidigare. 

Han säger att speciella skärskydds-
handskar borde användas mer i 
byggbranschen eftersom riskerna att 
skada sig är stora. Ingen av vvs-mon-
törerna i testen av montagehandskar 
använder skärskyddshandskar i dag.

n Vi lät fyra montörer 
testa montagehand-
skar i sitt vanliga 
arbete inomhus. De 
satte sedan betyg 
från ett till fem. Re-
daktionen har sedan 
satt slutbetyget.  
n Samtliga handskar 
i testet är skydds-
handskar. De är 
testade att stå emot 
mekaniska risker 
enligt standarden 
EN-388. Det som 
testas är: nötning, 
skärbeständighet, 
rivhållfasthet, samt 
punkteringsmot-
stånd.

ska stå 
emot risker

så testade vi

Betygen på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
kommentarer och 
pris in. 

betyg
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WorKsafe

soft touch

”Bäst i test”, ”Skönt tyg, smiter åt bra 
i fingertopparna”, ”Bra grepp”, ”Bra 
att jobba med”

”Andades dåligt”, ” Lyxiga, men lite 
dålig passform på lillfingrarna”, 
”Ganska korta i handlederna ”
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41 kr
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hyflex

Guide

”Bra och smidiga”. ”Väldigt tunna”, 
”Luftiga”, ”Grymt sköna att jobba 
med” , ”Vidrig färg”

”Sitter bra över handen, dock lite 
korviga i fingertoppen”, ”Tjockare 
gummi jämfört med de andra, bra”, 
”Smidiga”
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36 kr

45 kr

Maxiflex

teGera

”Lyxiga på alla sätt”, ”Bra och 
smidiga”, ”Lätta att ta av och på”, 
”Hyfsat bra grepp”

”För långa fingrar”, ”Kunde vara taj-
tare i fingerspetsen”,  ”Maximalt med 
handsvett”, ”Riktigt sköna att jobba 
med”, ”Smidiga”
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60 kr

35 kr

skärskyddshand-
skar från Hyflex.


