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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 3864-3 vypracovala technická komise ISO/TC 145, Grafické značky, subkomise SC 2 Bezpečnostní
identifikace, značky, tvary, symboly a barvy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 3864-3:2006), a tvoří jeho technickou revizi.

ISO 3864 sestává z následujících částí, pod obecným názvem Grafické značky – Bezpečnostní barvy
a bez-
pečnostní 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

Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

Úvod

Grafické značky v bezpečnostních značkách se používají pro širokou řadu účelů. Je zapotřebí
normalizovat zásady pro tvorbu těchto grafických značek, pro zajištění vizuální jasnosti, zachování
souladu a tím zlepšení rozpoznatelnosti a srozumitelnosti. Zásady, uvedené v této části ISO 3864 jsou
kritéria návrhu, podle kterých se grafické značky posuzují pro normalizování a publikování v ISO 7010
a ISO 20712-1

Grafické značky používané v bezpečnostních značkách nejsou vždy chápány intuitivně. Často je nutno
uskutečnit školení aby veřejnost získala informace o významu grafické značky. Takové školení se
může uskutečnit uvedením významu grafické značky v provozních návodech/manuálech, podnikových
bulletinech, materiálech školících programů, i použitím doplňkového textu u bezpečnostní značky.

POZNÁMKA Informace o postupech, kritériích přijatelnosti, šablonách bezpečnostních značek
a uplatňování bezpečnostních značek lze nalézt na adrese http://www.iso.org/tc145/sc2.

DŮLEŽITÉ Barvy zobrazené v elektronickém souboru této části ISO 3864 nelze pozorovat
na stínítku ani vytisknout jako jejich pravdivá znázornění. Ačkoliv kopie této části ISO
3864, kterou ISO vytiskla, byla vyhotovena tak¸ aby (s přijatelnou tolerancí, posuzováno
pouhým okem) odpovídala požadavkům ISO 3864-4, není záměrem, aby tyto vytištěné
kopie  byly  použity  pro  porovnávání  barev.  Místo  toho  konsultujte  ISO 3864-4,  která
obsahuje kolorimetrické a fotometrické vlastnosti, spolu s odkazy ze systémů pořadí barev
jako vodítko.

1 Předmět normy

Tato část ISO 3864 uvádí zásady, kritéria a pokyny pro navrhování grafických značek pro použití
v bezpečnostních značkách, definovaných v ISO 3864-1, a prvků bezpečnostních značek na
bezpečnostních štítcích výrobků, definovaných v ISO 3864-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


