Priloga II

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZNAKE NA TABLAH
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

Izgled
Oblike in barve znakov na tablah so opisani v 3. točki te priloge glede na njihovo
specifično uporabo (prepovedi, opozorila, pooblaščeno ravnanje, zasilni izhodi in
gasilna oprema).
Piktogrami morajo biti enostavni, zato morajo vsebovati samo bistvene elemente.
Piktogrami se lahko delno razlikujejo od skic iz 3. točke te priloge, če kljub temu
jasno sporočajo vsebino, in ni možno napačno razumeti njihovega pomena.
Table morajo biti izdelane iz materiala, ki je odporen na udarce, vodo in vremenske
vplive.
Velikosti tabel ter kalorimetrične in fotometrične lastnosti materialov, iz katerih so
izdelane, morajo biti take, da so znaki na tablah ves čas uporabe dobro vidni in
razpoznavni.
Pogoji uporabe
Table morajo biti nameščene na primerni višini od tal, ki odgovarja liniji gledanja. Pri
tem je potrebno upoštevati obstoječe ovire na dostopu v območje ogrožanja in v
njegovi neposredni bližini. Mesto namestitve table mora biti dobro osvetljeno, lahko
dostopno in dobro vidno.
Na mestih, ki so slabo naravno osvetljena, je priporočljiva uporaba florescentnih
barv, refleksnih materialov in dodatna umetna osvetlitev.

2.2.

Tablo je potrebno odstraniti, ko okoliščina, zaradi katere je bila postavljena,
preneha obstajati.

3.

Uporaba znakov na tablah

3.1.

Znaki prepovedi
Izgled:
– okrogla oblika
– črn piktogram na beli podlagi z rdečo obrobo in rdečo diagonalno črto (rdeča
barva mora zavzemati najmanj 35% površine znaka).

Znaki na tablah, ki se uporabljajo:

Prepovedano kajenje

Prepovedano kajenje in
kurjenje

Dostop pešcem
je prepovedan

Prepovedano gašenje
z vodo

Voda ni pitna

Dostop za industrijska
vozila je prepovedan

3.2.

Dostop za nepooblaščene
osebe je prepovedan

Dotikanje
je prepovedano

Opozorilni znaki
Izgled:
– trikotna oblika
– črn piktogram na rumeni podlagi s črno obrobo (rumena barva mora zavzemati
najmanj 50% površine znaka).

*

Vnetljivo

Eksplozivna snov

Strupena snov

Korozivna snov

Radioaktivna snov

Viseče breme

Pozor !
Industijska vozila

Pozor !
Elektrika

Pozor !
Splošna nevarnost*

Ta opozorilni znak se ne uporablja za opozarjanje pred nevarnimi kemičnimi snovmi ali zmesmi, razen za
primere, ko se uporablja v skladu z drugim odstavkom 5. točke Priloge III za označevanje skladišč z nevarnimi
snovmi ali zmesmi.

Laser !

Oksidant !

Neionizirno sevanje !

Močno magnetno polje

Pozor, ovire!

Nevarnost padca

Biološka nevarnost

Nizka temperatura

3.3.

Optična sevanja

!

Znaki obveznosti
Izgled:
– okrogla oblika
– bel piktogram na plavi podlagi (plava barva mora zavzemati najmanj 50 %
površine znaka).

Obvezna zaščita oči

Obvezna uporaba
varnostne čelade

Obvezna uporaba
zaščite ušes

Obvezna uporaba
respiratorja

Obvezna uporaba
zaščitnih škornjev

Obvezna uporaba
zaščitnih rokavic

Obvezna uporaba
zaščitnega kombinezona

Obvezna uporaba
ščitnika obraza

Obvezna uporaba
varnostnega pasu

Obvezna pot za pešce

3.4.

Splošen znak za obveznost
(biti mora dopolnjen z drugim znakom)

Znaki za izhod v sili in prvo pomoč
Izgled:
– pravokotna ali kvadratna oblika
– bel piktogram na zeleni podlagi (zelena barva mora zavzemati najmanj 50 %
površine znaka).

Izhod v sili in smeri umika ob nevarnosti

Oznake za označitev smeri umika (pomožni znaki)

Prva pomoč

Nosila

Prha

Pipa za izpiranje oči

Telefon v sili

3.5.

Požarni znaki
Izgled:
– pravokotna oblika
– bel piktogram na rdeči podlagi (rdeča barva mora zavzemati najmanj 50 %
površine znaka).

Hidrant

Lestev

Gasilnik

Oznake za označitev smeri umika (pomožni znaki)

Telefon za javljanje
požara

