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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 3864-4 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 3864-1: –, zrušuje a nahrazuje ISO 3864-1:2002, která je technickou
revizí.
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
Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek
Úvod
Tato část ISO 3864 byla vypracována za účelem poskytnout výrobcům/dodavatelům bezpečnostních
značek a zkušebním laboratořím a výrobcům přístrojů specifikace kolorimetrických a fotometrických
vlastností bezpečnostních značek sestávajících z různých druhů materiálů a zkušební metody.
Důsledné využití této části ISO 3864 bude napomáhat při zlepšování znalostí požadavků
bezpečnostních značek a prosazování porozumění provedení (souhrnu vlastností) různých druhů
bezpečnostních značek v každodenním používání.
Tato část ISO 3864 je určena pro všechny technické komise v rámci ISO s úkolem vytvářet zvláštní
bezpečnostní značení pro jejich odvětví k zajištění, že existuje pouze jeden soubor kolorimetrických
a fotometrických požadavků a zkušebních metod pro bezpečnostní značky.
Poznamenává se, že právní předpisy některých zemí se mohou lišit v některých ohledech od
uvedených v této části ISO 3864.
DŮLEŽITÉ Elektronický soubor tohoto dokumentu obsahuje barvy, které jsou považovány
za užitečné pro správné pochopení dokumentu. Uživatelé proto mají zvážit tisk tohoto
dokumentu pomocí barevné tiskárny.
1 Předmět normy
Tato část ISO 3864 stanovuje kolorimetrické a fotometrické požadavky a zkušební metody pro barvy
bezpečnostních značek, používaných na pracovištích a ve veřejných prostorách. Poskytuje
kolorimetrické a fotometrické specifikace vyjmenovaných bezpečnostních a kontrastních barev,
předepsaných v ISO 3864-1.
Fyzikální požadavky, kterým bezpečnostní značky musejí vyhovovat, se vztahují především na barvu

denního světla a normálně osvětlené okolí. Tato část ISO 3864 zahrnuje také kolorimetrické
požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní značky a fosforescenční (světélkující) materiály, které
působí také v neosvětleném prostředí.
Tato část ISO 3864 je použitelná ve všech lokalitách, kde je třeba řešit bezpečnostní otázky
v souvislosti s lidmi. Avšak, tato část ISO není aplikovatelná na signalizaci používanou pro řízení
železniční, silniční, říční, námořní a letecké dopravy, a obecně řečeno, na ta odvětví, kde se předpisy
mohou lišit.
Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti bezpečnostních značek s vratným odrazem, materiálů
s vratným odrazem kombinovaných s fluorescenčními nebo fosforescenčními materiály, nebo
světelných bezpečnostních značek aktivovaných radioaktivním zdrojem, nejsou v této části ISO 3864
specifikovány.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

