Mall för uppskyltning av lokaler och
förvaringsskåp.
Avsikten med detta dokument är att ge detaljerade instruktioner hur
verksamheten på Biologicentrum skall uppfylla lagkraven med avseende
på skyltning av lokaler och förvaringsskåp. Mallen är kopierad från
Kemicentrums utkast till mall skriven av Johan Ohlin. Anpassad till BI av
Erling Jirle 11 februari 2016. Skicka synpunkter på korrigeringar till
erling.jirle@biol.lu.se

Instruktionen syftar inte bara till att uppfylla lagkraven utan ett viktigt syfte är
dessutom att alla labb på Biologiska institutionen har samma utseende avseende
uppskyltning. En viktig sak är att få bort djungeln av skyltar som funnits på vissa
labbdörrar.
Samma utseende innebär att skyltningen följer i möjligaste mån denna manual.
Skyltarna ska vara i plast eller plastlaminerade. Dessa finns att hämta på Carl Sjökvists
kontor. Undvik hemmagjorda skyltar i papper.
Alla nya skyltar som ingår i GHS (Globally Harmonized System, utarbetade av FN) är vita
och har diamantform, vilka ersätter de äldre gula trekantiga skyltarna. Vissa gula
skyltar kommer att finnas kvar, t.ex. EX-klassning, UV-ljus m.fl. varningsskyltar.
Den tidigare påbjudna rektangulära skylten ”kemikalier” ska tas bort.

Tips: Om man ska sätta upp ny skylt kan man antingen täcka över äldre gul skylt med
vit. Ska man ta bort gammal skylt kan detta vara svårt, de flisar sig ofta. Prova då med
isskrapa för bil eller hällspisskrapa. Rengör ytorna från gammalt klister. På glas kan man
använda aceton, men inte på målade ytor.
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1.Dörr till kemikalieförråd

Observera att om man använder gula skylten
EX-klassat på rumsdörr måste hela rummet
vara EX-klassat;
ha EX-klassad armatur och utvändiga
strömbrytare etc.

För kemikalieförråd som innehåller explosiva
ämnen ska denna skylt sättas upp:
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Om man har ont om plats i skåp kan man samförvara. Kemikalie som är både
brandfarlig och giftig ska stå i skåp för brandfarliga varor, men helst då på en egen hylla
uppmärkt med giftsymbol på hyllkanten. Även andra kemikalier som har dubbla
farosymboler ska förvaras som brandfarlig vara.
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3.Förvaringsskåp för gas

Gasskåp förekommer knappt på Biologiska institutionen. Vi har mestadels gasrum,
utomhusförvaring eller enskilda flaskor i labben.

Våra skyltar har text nertill:
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4.Dörrar till labb med brandfarlig vara

Dörrar till labb ska INTE rutinmässigt märkas
upp med dessa faropiktogram:

Undantag för rum typ ”Giftrummet” och
”Syrarummet”: Om rummet används
uteslutande för omfattande
hantering/förvaring av frätande eller gifta
ämnen så skall piktogrammen sättas upp.
Rum med giftsymbol skall hållas låsta.
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5.Dörrar till labb med gasflaskor

I detta labb finns gasflaska/or MEN det är
även möjligt att det finns brandfarlig vara då
skylten ”flamman” inte behövs enligt lagkrav
när skylten ”gasflaskan” finns på dörren.
När ingen gasflaska förvaras i rummet skall
skylten tas bort. Finns det brandfarlig vara i
rummet sätts ”flamman” upp istället
Om du ofta behöver flytta denna typen av
skylt, använd inte självhäftningen utan sätt
upp en plastficka istället så man lätt kan
ändra skyltningen.

Denna skyltning rekommenderas även om
den är ”dubbel”. I detta fall så sitter skylten
”flamman” kvar när skylten ”gasflaska” tas
bort..
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7.Förvaringsskåp med faropiktogram

Förvaringsskåp märks upp med korrekt
faropiktogram.
Beakta olämplig samförvaring.
Märk upp med lämpligt faropiktogram.

Faropiktogram enligt nedan ska INTE
användas för att märka upp skåp. Denna
märkning sätts på förvaringskärl/flaskor
enbart.
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