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Dafo har ett komplett sortiment utrymningsskyltar. Samtliga är 
tillverkade med högeffektkristall med mycket hög lyseffekt. 
Skyltarna är synliga flera timmar efter det att den ordinarie 
belysningen slocknar. 

Praktiska plastskyltar i snygg design 
            - en produkt i vårt miljösortiment 
Som standard tillverkas skyltarna i styren. Det är en billig och 
lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i 
finare kontorsmiljöer. Styren är ett mer miljövänligt alternativ 
än skyltar i PVC-plast eller aluminium. 

Högeffektkristall med extra lyseffekt 
Den efterlysande effekten beror på kristaller som laddas av ljus och därefter 
avger ljus i flera timmar och vissa fall upp till ett dygn efter det att ljuset släcks. 
Våra skyltar är tillverkade med aluminiumstrontium som efterlysande kristall. 
Den har en lyskraft mångdubbelt större än den tidigare kristalltypen, zinksulfid. 
Lyseffekten i våra skyltar är mätt av SP, Sveriges Provnings- och Forsknings-
institut. Lyseffekten är uppmätt till 18 mcd/m2 efter en timme. Skyltarna har då 
belysts med 1000 lux under en tid av 5 minuter.  

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav 
Villkoren för markering av brandredskap är reglerat i arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om varselmärkning, AFS 2008:13. Föreskrifterna anger också hur 
skyltarna skall vara utformade. Symbolerna är i flertalet fall utformade enligt 
gemensamma europeiska bestämmelser.  

Riskbedömning och projektering behövs i större lokaler 
En säker utrymningsväg är mycket mer än bara skyltar och markeringar. Mycket 
viktigare är att riskbedömning och projektering sker på ett professionellt sätt. 
Dafo och våra utrymningskunniga partners har utarbetade rutiner och den 
erfarenhet som krävs för att projektera en trygg utrymning och utföra de 
åtgärder som krävs. Vi bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet 
inom området - både för våra installatörer och för slutanvändare.   

Kompletterande markeringar underlättar utrymning 
 Golvmarkeringar - tejp, gallerdurksplåt eller målade linjer kan visa gång-

vägen ut 
 Dörrmarkeringar - markera dörrpost, dörrhandtag och låsanordningar 
 Trappstegsmarkeringar - underlättar utrymning och förhindrar olyckor 
 Hinder i utrymningsväg kan t ex märks upp med varningstejp, efterlysande 

kedja eller hängande lister 
 Utrymningsplan - ett planerings- och informationsverktyg 
 Nödljusarmaturer är ett krav i samlingslokaler och många andra miljöer 

Anpassa skyltstorleken till siktavståndet 
Skyltstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga 
lokaler med mycket störande utrustning. Rek storlek framgår av tabellen.  

Placering och montage - kvalitetsskillnader 
Viktigast vid all varselmärkning är att skyltarna placeras på rätt plats och fästs 
på ett snyggt och varaktigt sätt. Dafo har utvecklade rutiner, kvalitets-
instruktioner och många tillbehör för ändamålet.  

Siktavstånd 
upp till 

Skyltstorlek 

10 m 210 x 100 mm 
15 m 315 x 150 mm 
25 m 420 x 200 mm 
40 m 630 x 300 mm 
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Utrymningsskyltar finns i flera 
varianter och storlekar. Se vår  
prislista för komplett sortiment 
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Grafen visar skillnad i lyseffekt 
mellan efterlysande kristall av 
zinksulfid och aluminium-
strontium 
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