
Öryggismerkingar 



Varúðarmerki

Boðmerki



Varúðarmerki

VARÚÐ
Snertið ekki
sagarblaðið

VARÚÐ
Þungir Hlutir

VARÚÐ
Hár 

vatnsþrýstingur

HÆTTULEGT
HEILSU

V63 V64

V65 V66 V67



Bannmerki

Brunaboðmerki



Brunamerki - slökkvibúnaður

Neyðarmerki



Vinnuvélamerkingar

Ýmis merki

REYKINGAR BANNAÐAR
EINNIG RAFSÍGARETTUR

NO SMOKING
INCLUDING E-CIGARETTES



Raforkufyrirtæki
Algengar stærðir 
á boðmerkjum: 
7,5x10 cm
15x20 cm 
30x40 cm 
45x60 cm

BO-1 BO-2 BO-3

Þéttakerfi
Samkvæmt gr. 8.3. í orðsendingu RER nr. 1/84. Sett á hentugan stað í rofastöð.

B-1
Skiltið er til að hengja upp 
við rofa eða rofstað, 
einkum í háspennuvirkjum, 
meðan á vinnu stendur.

B-2
Skiltið er einkum ætlað á 
eða fyrir þétta, afriðla og 
tækjahluta, sem eru 
spennuhafar.

B-3
Skiltið er til að hengja upp 
við rofa eða rofstað, 
einkum í lágspennuvirkjum, 
meðan á vinnu stendur.

Viðvörunarmerki
Almenn varúðarmerki, t.d á staura, möstur, grindur, 
skilrúm, klæðningar og skápa. Ætlað til að vara við 
dulinni hættu af rafmagni.

Viðvörunarmerki
Viðvörunarmerki fyrir rafgeymarými. Yfirleitt sett á hurð 
eða við inngang geymarýmis.

Undirmerki
Merkið er ætlað fyrir kerfi með málmspennu, sem er 
1kw eða hærri. Sett fyrir neðan viðvörunarmerki V-1.

Undirmerki
Setja má skiltið fyrir neðan viðvörunarmerki V-3 eða 
sett saman á plötu eins og viðvörunarmerki V-6.

Undirmerki
Sett á rafgirðingar meðfram akvegum og 
gönguslóðum, þannig að sjáist frá einu skilti til annars. 
Texti á báðum hliðum skiltisins. Hægt er að setja 
saman á plötu eins og viðvörunarmerki V-7.

Undirmerki
Setja má merkin fyrir neðan viðvörnunarmerki V-1. 
Hægt er að setja saman á plötu eins og 
viðvörunarmerki V-8 og V-9.  

V-1 V-2

V-3 V-4

V-5

V-6

V-7

V-9V-8



Vinnusvæði
Merkingar á vinnusvæðum MV1 - MV4 (álskilti 2mm, oftast 
stór eða um 900 x 1250 mm).  Kosturinn við þessi skilti er að 
þau upplýsa gesti og aðra sem um svæðið fara um þær 
viðvaranir og búnað sem þarf að aðgæta á vinnusvæðinu. 
Einnig er hægt að koma  fyrir á þeim upplýsingum um 
fyrirtækið. Hægt er að velja neðri lit skiltanna en efsti borðinn 
verður að vera í boð- bann- eða aðvörunarlitunum (blár, 
rauður eða gulur).



Lyfjaframleiðsla og rannsóknarstofur
Hér að neðan eru helstu tákn fyrir 
lyfjaframleiðendur, rannsóknarstofur og alla þá 
sem meðhöndla hættuleg efni. Hver sá sem sinnir 
öryggismálum fyrirtækis getur sett saman þau 
merki sem hann vantar með því að tilgreina tákn 
og gerð merkis. 

Hægt er að fá öll öryggismerki á �estum tungumálum. 
Íslenskan er alltaf fyrst, síðan önnur tungumál skáletruð 
til frekari aðgreiningar frá íslenskunni. 



Merki á umbúðum hættulegra efna


