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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 3864-2 vypracovala technická komise ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC 2 Bezpečnostní
identifikace, značky, tvary, symboly a barvy.

Tato část ISO 3864 spolu s ISO 3864-4 zrušuje a nahrazuje ISO 3864-1:2002, která je technickou
revizí.

Změnu 1 k ISO 3864-2:2004 vypracovala technická komise ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise
SC 2 Bezpečnostní identifikace, značky, tvary, symboly a barvy.

ISO 3864 sestává z následujících částí, pod obecným názvem Grafické značky – Bezpečnostní barvy
a bezpečnostní značky.

Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků

Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

Úvod

Existuje potřeba normalizovat systém sdělování bezpečnostních informací ve věci výrobků. Tato část
ISO 3864 poskytuje uspořádání bezpečnostních štítků výrobků, které mohou být použity ke sdělení
bezpečnostních informací vztahujících se k instalaci, provozu, použití, údržbě a/nebo k likvidaci
výrobku. Bezpečnostní štítky výrobků nejsou určeny k použití jako bezpečnostní značky na
pracovištích nebo ve veřejných budovách.



Tato část ISO 3864 je založena na systému souboru sdělování nebezpečí v ISO 3864-1. Tato část ISO
3864 stanovuje další uspořádání bezpečnostních štítků výrobků a pomáhá ve sdělování:

míry závažnosti nebezpečí, aa.
doplňující bezpečnostní informace ve slovní nebo symbolické formě.b.

K usnadnění sdělování bezpečnostních informací, s ohledem na jazykové bariéry, jsou všechna
uspořádání bezpečnostních štítků výrobků uvedena v této části ISO 3864 spolu s bezpečnostními
značkami. Tato část ISO 3864 obsahuje uspořádání bezpečnostních štítků výrobků, používajících
pouze bezpečnostní značky, a právě tak i uspořádání, používající další grafické značky a text.
Bezpečnostní štítky výrobků obsahující text mohou být použity, pokud nějaké nutné bezpečnostní
informace nemohou být sděleny symbolicky, kdy kombinace bezpečnostní značky s textem se
považuje za účelnější, nebo když právní požadavky v různých zemích vyžadují použití textu ke sdělení
bezpečnostní informace. Osvěta je podstatnou částí jakéhokoli systému, který poskytuje bezpečnostní
informace. Jelikož množství bezpečnostních informací, potřebných k bezpečnému provozování nebo
obsluze výrobku, může být větší, než jaké může být sděleno na bezpečnostním štítku výrobku, mohou
být bezpečnostní štítky výrobků doplněny průvodní dokumentací (například literatura o výrobku,
návod k instalaci, k provozu, k obsluze), aby se uživateli poskytla dodatečná informace, nutná pro
bezpečnost. Uživatelská dokumentace také nabízí možnost osvěty pro uživatele o významu
bezpečnostních značek a značek, doplňujících bezpečnostní informace, uvedených na bezpečnostních
štítcích výrobků (viz příloha A).

Při navrhování bezpečnostního štítku výrobku musí být vyhodnocena nebezpečí, spojená s výrobkem,
a tomu odpovídající rizika. Mají být uvažovány mnohé faktory při rozhodování, zda varovat nebo
nevarovat, zda varovat na výrobku formou bezpečnostního štítku a/nebo varovat v uživatelské
dokumentaci. Takovými faktory mohou být: míra rizika, možnost výskytu nebezpečí, stupeň zřejmosti
rizika a typ osoby, která může způsobit nebezpečí.

DŮLEŽITÉ Barvy zastoupené v elektronickém souboru této části ISO 3864 nemohou být
zobrazeny na obrazovce ani vytištěny jako pravdivé reprezentace. I když kopie této části
ISO  byly  vyrobeny  tak,  aby  odpovídaly  (s  přijatelnou  tolerancí,  jak  bude  posouzeno
pouhým okem) požadavkům na barvu, není zamýšleno, že tyto tištěné kopie mohou být
použity  pro  porovnání  barev.  Místo  toho  je  třeba  konzultovat  kolorimetrické
a fotometrické vlastnosti uvedené v 4.1 ISO 3864-1. Odkazy na systémy barevných odstínů
jsou uvedeny jako vodítko v příloze E pro bezpečnostní barvu oranžovou, a v příloze
A ISO 3864-1:2002 pro ostatní bezpečnostní barvy.

1 Předmět normy

Tato část ISO 3864 stanovuje doplňující zásady k ISO 3864-1 pro navrhování bezpečnostních štítků
pro výrobky, tj. všechny položky, vyráběné a nabízené k prodeji při normálním obchodování, včetně
a bez omezení spotřebních produktů a průmyslových zařízení. Účelem bezpečnostního štítku výrobku
je věnovat pozornost na specifické nebezpečí a určit, jak se nebezpečí vyhnout.

Tato část ISO 3864 je aplikovatelná na všechny výrobky ve všech průmyslových odvětvích, kde
mohou být položeny otázky, týkající se bezpečnosti. Není však aplikovatelná na bezpečnostní štítky,
použité:

pro chemické látky;●

pro přepravu nebezpečných látek a přípravků;●

v těch odvětvích, podléhajícím právním předpisům, které se liší od určitých ustanovení tohoto dokumentu.●

Zásady, obsažené v této části ISO 3864, jsou určeny pro použití všemi technickými komisemi ISO



a kýmkoli, kdo navrhuje bezpečnostní štítky výrobků při tvorbě norem na bezpečnostní štítky výrobků
pro svůj průmysl nebo servis.

Právní požadavky v některých zemích se mohou lišit od některých požadavků uvedených v této části
ISO 3864. Pro usnadnění mezinárodní normalizace bezpečnostních štítků výrobků má tato část ISO
3864 sloužit při revizi předpisů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

  


