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En produkt i vårt 

miljösortiment 

Dafo har brett sortiment varselskyltar. Skyltarna finns i många 
olika varianter och material för olika behov. Produktbladet visar 
bara ett urval. Se vidare prislista för sortiment och storlekar. 

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav 
Villkoren för varselmarkering är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
2008:13 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att risker skall vara 
uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade. 
Symbolerna är i flertalet fall utformade enligt gemensamma europeiska 
bestämmelser.  

Färg och form anger funktionen 

 Gult anger Förbud Första hjälpen
 risk för personskada Röd cirkel på vit botten  Grön fyrkant 

 Grönt anger Varning  Brandredskap 
 skydd och trygghet Svart triangel på gul botten  Röd fyrkant 

 Rött anger Påbud  Utrymning 
 brandförsvar Blå cirkel på vit botten  Grön fyrkant 

 
Praktiska plastskyltar eller miljötålig aluminium… 
…skyltarna finns i många varianter för olika användningsområden 

Plastskylt i miljövänliga material 
Som standard tillverkas skyltarna i miljövänliga plastmaterial. Det är en billig och 
lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i finare miljöer.  

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 
Vissa varselmärkningar 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, hisskyltar kan vara i mindre storlek.  

En produkt i vårt miljösortiment 
Plastskyltarna tillverkas i PET, 
polyeten och PS, polyester. 
Många andra skyltar på 
marknaden är tillverkade i 
PVC som ger många farliga 
sönderdelningsprodukter vid 
förbränning. 

Siktavstånd 
upp till 

Skyltstorlek 

10 m A5,  
148x210 mm 

15 m A4,  
210x297 mm 

20 m A3,  
297x420 mm 

16-4105-21

Använd ej hiss vid
brand eller annan fara!

Do not use elevator
in case of fire!  

Hisskylt. Finns även i 
efterlysande 

Brandfarliga
ämnen

 

Gasflaskor
förs i säkerhet
vid brandfara

 
Varningsskyltar finns i en mängd 
varianter och storlekar 

Utrymningsväg
Får ej blockeras  

Rökning 
förbjuden  

Finns även i  Finns i olika 
aluminium för storlekar och 
utomhusmontage även som dekal 
  och bordsskylt 

Varningstejp för golvmarkering 
Finns även efterlysande 

  
Även skyltar för nöddusch, bår 
m m finns i sortimentet av  
första hjälpen  

 

  
Marina skyltar enlig IMOs 
regler  
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