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Brunamerki - slökkvibúnaður
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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
SPRENGIFIM EFNI 
Sprengiefni og efni sem geta sprungið við högg, upphitun eða önnur utanaðkomandi 
áhrif. Óstöðug, sprengifim efni, sjálfhvarfgjörn efni. 
Dæmi: Púður, dýnamít, flugeldar, skotfæri og TNT. 
 

ELDFIM EFNI 
Eldfim, íkveikjanleg og brennanleg efni. 
Dæmi: Bensín, grillgas og spritt. 
Loftkveikjandi, sjálfíkveikjandi, sjálfhitandi eða sjálfhvarfgjörn efni. Getur kviknað í 
þeim fyrir áhrif lofts an neista eða elds eða við upphitun. Dæmi: Línolía og fleiri 
lífrænar olíur (til viðarvarnar), lífræn peroxíð. 
Efni og blöndur sem gefa frá sér eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn. 
Dæmi: Natríum, álkerjagjall og málmduft. 

ELDNÆRANDI / OXANDI EFNI 
Efni sem geta kveikt í brennanlegum efnum án þess að eldur eða neisti sé borinn að; 
þau eru eldmyndandi eða íkveikjandi. Geta líka magnað bruna og valdið 
sprengingum. 
Dæmi: Plastherðir, peroxið, ammoniumnitrat, klór, bleikiefni og súr. 

LOFTEGUNDIR UNDIR ÞRÝSTINGI 
Efnin eru lofttegundir við venjulegar aðstæður, þ.e. við eðlilegan loft þrýsting og 
herbergishita, en eru þjappaðar og undir þrýstingi (yfir 2 bör) í geymsluílátum (hylkjum 
eða kútum) og geta þá verið sem þétt, fljótandi, kælt eða uppleyst gas. ílátin geta 
sprungið við hita eða hnjask og kastast af miklu afli. Gasið getur lekið út og dreifst, 
brunnið eða sprungið, valdið eitrun, köfnun eða kalsárum eftir eiginleikum gassins. 
Dæmi: Grillgas, drifgas í úðabrúsum og köfnunarefni. 

ÆTANDI EFNI 
Erta og æta húð og valda mjög alvarlegum augnskaða. Nauðsynlegt að verja augun 
sérstaklega vel við meðhöndlun ætandi efna og hafa augnskol eða vatn við hendina. 
Þau tæra einnig málma. 
Dæmi: Vitissódi, brennisteinssýra, stíflueyðir, salernishreinsir og ammóníak. 

BRÁÐ EITURHRIF 
Mjög eitruð efni sem geta valdið miklum skaða eða verið banvæn við inntöku, 
innöndun eða eftir snertingu við húð. 
Dæmi: Klór, blásýra, varnarefni, metanól og flúrsýra. 

EFNI SEM VALDA ALVARLEGUM HEILSUSKAÐA 
Efni sem geta valdið langvarandi heilsuskaða, hindrað frjósemi og skaðað 
fóstur/börn í móðurkviði, verið krabbameinsvaldandi, valdið ofnæmi, astma og 
öndunarörðugleikum og skaðað líffæri. 
Dæmi: Terpentína, bensín, málningarþynnir, díoxín, epoxy 
og asbest. 

HEILSUSKAÐLEG EFNI 
Ertandi efni fyrir húð, augu og öndunarfæri og og haft eituráhrif á ákveðin líffæri. 
Geta einnig valdið svima og sljóleika. 
Dæmi: Lakk, einangrunarfrauð, upplausnarefni, þvottaefni og frostlögur. 

UMHVERFISSPILLANDI EFNI 
Efni sem eru hættuleg umhverfinu og eitruð vatnalífi. 
Dæmi: Varnarefni, eldsneyti úr jarðolíu, þungmálmsölt, lökk og sum lím.


