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Dafo har ett komplett sortiment brandredskapsskyltar. Skyltarna finns 
i många olika varianter och material för olika behov.  

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav 
Villkoren för markering av brandredskap är reglerat 
i arbetarmiljöverkets föreskrifter om varsel-
märkning, AFS 1997:11. Enligt dessa är det  
krav på att brandredskapen skall vara utmärkta. 
Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara 
utformade. Symbolerna är i flertalet fall utformade 
enligt gemensamma europeiska bestämmelser.  

Praktiska plastskyltar eller miljötålig aluminium… 
…skyltarna finns i många varianter för olika användningsområden 
Plastskylt i miljövänlig polyeten 
Som standard tillverkas skyltarna i PET, polyeten. Det är en billig och lättmonterad skylt 
som är snygg och pryder sin plats även i finare kontorsmiljöer. Flertalet skyltar är 
dubbelsidiga vilket möjliggör montage platt på vägg eller i vinkel ut från vägg.  

Aluminiumskyltar för utomhusmontage 
Vid långvarig exponering för sol, väder och vind kan plastskyltar blekna och bli spröda. För 
utomhusmontage rekommenderar vi därför aluminiumskyltar.  

Dekaler för placering på glasytor och dörrar 
Brandsläckarsymbolen, brandposten och branddörren finns även som dekal. Den är lämplig 
att använda på glasytor, skåpdörrar och liknande. 

Efterlysande skyltar för placering i utrymmen utan dagsljusinsläpp 
I källare och andra lokaler där ett strömavbrott leder till  
fullständigt mörker är efterlysande skyltar ett bra alternativ. 

Anpassa skyltstorleken till siktavståndet 
Skyltstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig 
belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande 
utrustning. Rekommenderad storlek på utrymningsskylt 
och brandredskapsskyltar framgår av tabellen.  
Skyltar som inte behöver läsas på långa avstånd t.ex, 
branddörrskyltar kan vara i mindre storlek.  
Om skylten är monterad i armatur och belyst kan mindre 
skyltar väljas. Normalt kan dubbelt siktavstånd beräknas 
för belyst skylt i armatur. 

En produkt i vårt miljösortiment 
Skyltarna tillverkas i PET, polyeten. Den mest 
miljövänliga plasten för skylttillverkning. Vid förbränning 
produceras enbart koldioxid och vatten. Många andra 
skyltar på marknaden är tillverkade i PVC som ger många 
farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning. 

Placering och montage främsta kvalitetsskillnader 
Viktigast vid all varselmärkning är att skyltarna placeras på rätt plats och fästs på ett snyggt 
och varaktigt sätt. Dafo har utvecklade rutiner, kvalitetsinstruktioner och många tillbehör 
för ändamålet. Se vidare vår prislista och montageinstruktion.  

Siktavstånd 
upp till 

Skyltstorlek 

10 m 150 x 150 mm
15 m 150 x 150 mm
20 m 200 x 200 mm
25 m 250 x 250 mm
40 m 300 x 300 mm

  
Brandsläckare 

A

B

C

Pulver
Mot brand i trä, tyg,
papper, plaster, vätskor
och gaser samt i
elektriska utrustningar.
Får ej blockeras.Släckare nr.

Art.nr. 15-7350-08

1
PET  

Informationsskylt för brandsläckare. 
Finns för pulver, skum, CO2, vatten samt 
för fettbrand- och metallbrandsläckare. 

Brandfilt
  

Brandfilt Larmtryckknapp 

  
Riktningspil rak Riktningspil  
 diagonal 

Får ej blockeras  
 

Påa ndra sidan dörren  
 

Finns i försäljningslokalen  

Tilläggsdekal 

 

Branddörr
skall hållas stängd

 
Brandlarmsirén  Branddörr 

Röklucka
  

Röklucka Allmän brand- 
 redskapsskylt 

 
 Vinkelplåt 

 16-5590-00 16-5590-05

 
Fästlister 

 Art nr . 15-7306-29  
Brandpost Brandpost med 
 instruktion  

 
En produkt i vårt 

miljösortiment 


