
ČESKÁ NORMA
ICS 01.080.10;01.140.10 Listopad 1995

BEZPEČNOSTNÍ BARVY
A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY ČSN

ISO 3864

01 8010

 

 

 

Safety colours and safety signs

Couleurs et signaux de sécurité

Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen

 

Tato norma obsahuje ISO 3864:1984 a je doplněna národními přílohami NA, NB, NC, ND a NE.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3461-1 zavedena v ČSN ISO 3461-1 Základní požadavky na tvorbu grafických značek. Část 1:
Grafické značky používané na zařízení (01 8016)

ISO 7001 zavedena v ČSN ISO 7001 Veřejné informační značky (01 8021)

ISO/TR 7239 dosud nezavedena

ISO 9186 dosud nezavedena

IEC 417 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech (34 5555)

ISO 825 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 67 3067 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů



ČSN 02 5080 Štítky. Technické požadavky.

ČSN 01 1718 Měření barev

ČSN 36 0000 Světelně technické názvosloví

ČSN ISO 4196 Grafické značky. Užití šipek (01 8005)

 

Obdobné regionální směrnice

(Směrnice 92/58/EU Všeobecné požadavky na značky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci)

(Directive 92/58/EEC General minimum requirements concerning safety and/or health signs at work)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 3461-2:1987 General principles for the creation of graphical symbols. Part 2: Graphical symbols
for use in technical product documentation (Základní požadavky na tvorbu grafických značek. Část 2:
Značky pro technickou dokumentaci)

ISO 3864:1984 Safety colours and safety signs (Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky)
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DIN 4844/I:1980 Sicherheitskennzeichnung (Bezpečnostní značení)

BS 5378:I:1980 Safety signs and colours (Bezpečnostní značky a barvy)

NF X 08-003:1981 Couleurs et signaux de sécurité (Bezpečnostní barvy a značky)

 

Nahrazení dosavadních norem

Touto normou se nahrazují ČSN 01 8010 z 26. 5. 1983 včetně změny „a" z 8. 1985, ČSN 01 8012 ze
17. 2. 1966 včetně přílohy „Vzory bezpečnostních značek" a změny „a" z 9.-10. 1967 a „b" z 2. 1987,
ČSN 34 3510 z 28. 1. 1966 včetně změny a z 6. 1987 v celém rozsahu. V ČSN 01 8013 z 21. 7. 1964 v
příloze Požární tabulky - příklady vyobrazení se touto normou nahrazují tabulky 03, 07, 08, 10 a 11.

 



Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha, IČO 025950, Ing. Miroslav Procházka

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních



organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.
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Mezinárodní norma ISO 3864 byla připravena technickou komisí ISO/TC 80, Bezpečnostní barvy a
značky, a byla rozeslána členským organizacím v listopadu 1979.*)

 

Byla schválena členskými organizacemi těchto zemí:

Austrálie        Německo           Polsko

Rakousko         Maďarsko          Rumunsko

Brazílie         Itálie            Jihoafrická rep.

Československo   Mexiko            Španělsko

Dánsko           Nizozemsko        Švýcarsko

Francie          Norsko            Velká Británie

 

Z technických důvodů neschválily tento dokument členské organizace následujících zemí:

Belgie           Švédsko

Chile            USA

 

0 Úvod

Norma vychází z potřeby stanovit způsob předávání bezpečnostních informací, které podle možnosti
odstraňují slovní vyjádření. Tato potřeba stoupá, protože roste mezinárodní obchod a cestovní ruch; to
vede ke vzrůstající potřebě společného vyjadřovacího prostředku.

Podstatnou složkou každého systému pro předávání bezpečnostních informací je výchova. Je žádoucí
normalizovat soustavu použití ve všech oblastech aplikace, protože nedostatky v normalizaci mohou
vést k nedorozuměním, popř. k nehodám.



Užívání bezpečnostních barev, bezpečnostních a požárně bezpečnostních značek nenahrazují vlastní
pracovní návody a preventivní opatření.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma předepisuje bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky k předcházení
úrazům, zdravotním rizikům, požárům a případům havárií.

 

POZNÁMKA - Je důležité poznamenat, že ve většině zemí jsou bezpečnostní barvy a značky v určitých oblastech použití
(zvláště značky pro dopravu nebezpečného zboží a dopravní značky) stanoveny zákonnými předpisy, které se liší v
některých částech od značek uvedených v této mezinárodní normě.

 

-- Vynechaný text --


