




Luminiscerende veiligheidsborden met retroreflectie (pagina 48 t/m 53).
Deze borden hebben retroreflectieve en fotoluminescerende eigenschappen, zodat ze zowel bij aanwezigheid van licht 
(retroreflectief) als bij afwezigheid van licht (fotoluminescerend) goed zichtbaar zijn. 
Ze vormen de ideale oplossing voor plaatsen met gemengd verkeer van voertuigen en mensen en in donkere locaties, 
waar onderhoudsmedewerkers, overheidspersoneel en reddingswerkers met lantaarns moeten werken.

Luminescerende borden met retroreflectie

Fotoluminescerende veiligheidsborden voor signalisatie op hoge en middelhoge niveaus.
De fotoluminescerende eigenschappen overstijgen ruimschoots alle landelijke en internationale normen.

Fotoluminescerende veiligheidsborden

Fotoluminescerende veiligheidsborden voor signalisatie op lage niveaus (pagina 32 t/m 39).
De fotoluminescerende eigenschappen overstijgen ruimschoots alle landelijke en internationale normen.
De borden zijn vervaardigd met pigmenten die snel energie kunnen opslaan, zelfs op plaatsen met weinig licht (minimaal 25 
lux).

Fotoluminescerende borden op laag niveau - Low Location Lighting

Fotoluminescerende veiligheidsborden voor weg- en spoortunnels (pagina 40 t/m 47).
De borden zijn vervaardigd met de pigmenten die snel energie kunnen opslaan, zelfs op plaatsen met minder licht (minimum 25 lux). 
Deze borden hebben een aluminium basis die een goede bescherming biedt tegen omgevingsfactoren (grote temperatuurverschillen, 
blootstelling aan slik, zout en vochtigheid en reiniging onder hoge druk).

Aluminium fotoluminescerende borden voor tunnels

Kant-en-klare markeeroplossingen en –accessoires voor specifieke installaties.
Pagina 54 t/m 57.

Uitrustingen en accessoires
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Kleuren moeten er voor iedereen zijn!
En omdat kleuren bepalend zijn voor veiligheidsborden, werken we nu met ColorAdd, het kleurenidentificatiesysteem voor mensen die 
kleurenblind zijn. 

ColorAdd is een project dat werd ontwikkeld om mensen die kleurenblind zijn in staat te stellen om elke kleur te herkennen, om zo hun 
sociale integratie te bevorderen en de communicatie effectiever, verantwoordelijker en vollediger te maken.
ColorAdd is een uiterst intuïtieve symbooltaal die de primaire kleuren en combinaties daarvan gebruikt om het volledige palet van kleu-
ren en codes te creëren.

Door toevoeging van het ColorAdd-systeem kunnen kleurenblinde mensen alle onderdelen van veiligheidsborden in de catalogus volledig 
begrijpen.

DONKERE TONENLICHTE TONEN

Blauw Groen Geel Oranje Rood Paars Bruin

WIT | ZWART | GRIJS GOUD | ZILVER

Wit Zwart Lichtgrijs Donkergrijs Goud Zilver

KLEUREN | SYMBOLEN

Veiligheidsborden hebben een taal die bestaat uit beeldsymbolen, vormen en kleuren

Om bovenstaand bord in 400x120 en type 1 te bestellen, vermeldt u: 
H 00 08 - 400x200 - type 1

Alle , ,  en  borden hebben een unieke 5-cijferige code. 
Bij uw bestelling moet u het volgende vermelden: 
1 - De productcode;
2 - De afmetingen (mm);
3 - Het type bord (zie pagina 13). Zonder vermelding wordt type 1 geleverd. 

Hoe te bestellen

Voorbeeld: Het bord is leverbaar in de volgende afmetingen: 
300x150, 400x200, 600x300 en in type 1, 2 of 3.

(mm)
300x150
400x200
600x300

H 00 08
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Normen en voorschriften
W

et
ge

vi
ng

 e
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la
nd

el
ijk

e 
no

rm
en

N
ed

er
la

nd
Koninklijk Besluit 530 van 
1 oktober 1993  Vaststelling van minimumvoorschriften voor de veiligheidssignalering op het werk

NEN 3011:2004 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

NEN 6088:2002 Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en 
bepalingsmethoden

NEN 8112:2010 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen

NEN 1414:2007/A1:2013 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden

NEN-EN-ISO 7010:2012 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheids-
tekens

 NEN-ISO 16069:2011 Grafische symbolen – Veiligheidsborden - Vluchtroutegeleidingssystemen

B
el

gi
ë

Koninklijk besluit van 17 juni 
1997 Betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

NBN EN ISO 7010 : 2012 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheids-
tekens 

In
te

rn
at

io
na

le
 n

or
m

en

ISO 3864-1 Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en veiligheidsborden – Deel 1: Ontwerp-
principes voor veiligheidsborden en veiligheidsmarkeringen

ISO 3864-3 Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en veiligheidsborden – Deel 3: Ontwerp-
principes voor grafische symbolen voor gebruik op veiligheidsborden

ISO 7010 Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en veiligheidsborden – Veiligheidsborden 
op werkplekken en in openbare ruimtes

ISO 16069 Grafische symbolen – Veiligheidsborden - Vluchtroutegeleidingssystemen

DIN 67510 Fotoluminescerende pigmenten en producten

ISO 23601:2009 Veiligheidsidentificatie – Borden met vluchtroutes en evacuatieplattegronden 
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Technische eigenschappen

Materiaal: 2mm dik fotoluminescerende harde kunststof.
Drukwerk: Zeefdruk, hoogwaardige glanslak, uv-bestendig en met 5 jaar garantie.
Oppervlak: Antistatisch en eenvoudig te reinigen.
Vuurbestendigheid: Klasse M1
Chemische eigenschappen: Niet-radioactief, fosforvrij, loodvrij en gifvrij.

Criteria voor metingen conform DIN 67510 - 1

Lichtintensiteit (mcd/m2)

DIN 67 510-4

Tijd na het 
verwijderen 

van de stimule-
rende lichtbron 

(in minuten) 

10 20 mcd/m2 215 mcd/m2

Vermeld de lichtintensiteit van het bord in millicandela per 
vierkante meter (mcd/m2), 10 minuten na het verwijderen van 
de lichtbron.

60 minuten

Lichtintensiteit 60 minuten na het verwijderen van de lichtbron.

Periode van lichtvermindering 0,32 mcd/m2

340 minuten

3100 minuten

minuten
Periode van lichtverval: Dit is de tijd in minuten waarin de lich-
tintensiteit meer dan 0,32 mcd/m2 is, een waarde die ongeveer 
100 keer groter is dan de zichtbaarheidsgrens.

340 minuten 3100 minuten

Periode van lichtvermindering 
(minuten)

Lichtintensiteit 
meer dan 0,32 

mcd/m2
DIN 67 510

Inleiding

Lichtintensiteit na 10 minuten

20 mcd/m2

215 mcd/m2

DIN 67510

30

60

90

110

170

140

200

230

m
cd

/m
2

Lichtintensiteit 60 minuten na het 
verwijderen van de lichtbron 

2.8 mcd/m2

30 mcd/m2

DIN 67510

30

60

90

110

170

140

200

230

m
cd

/m
2

Lichtintensiteit (mcd/m2)

DIN 67 510-4

2.8 mcd/m2 30 mcd/m2

Criteria voor metingen conform DIN 67510 - 1

Criteria voor metingen conform DIN 67510 - 1

DIN 67 510-4

Tijd na het 
verwijderen 

van de stimule-
rende lichtbron 

(in minuten) 
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Inleiding
Prestaties en technische eigenschappen van de borden

Lichtintensiteit na 
10 minuten 
(mcd/m2)

Kleur tijdens 
periode van lichtver-
mindering (K) – Geel 
met lichtgroene tint

P
re

st
at

ie
s

K
le

ur
co

de

Lichtintensiteit 
na 60 minuten 

(mcd/m2)

Periode van 
lichtvermindering 

(minuten)

Kleur tijdens 
prikkeling 
(W) - wit

Dit brengt de borden op één lijn met andere veiligheidsapparatuur waarbij de tech-
nische informatie op het apparaat is vermeld, bv. brandblusapparaten.

Dit helpt voorschrijvers en consumenten om een verstandige beslissing te nemen 
met betrekking tot het gebruik van de borden.  

De kwaliteit van de veiligheidsborden wordt gegarandeerd door 
een continu kwaliteitscontrolesysteem, en alle fotolumines-
cerende producten dragen het Lloyd’s Register Type Approval 
Certificate.  
 

De meting van het lichtgevend vermogen volgens de ISO- en DIN-normen wordt uit-
gevoerd in het laboratorium, waar alle meetapparatuur door een erkende, officiële 
instantie wordt gekalibreerd.

Bedrijfscertificaties:

Certificeert het kwaliteitsbeheersysteem van onze organisatie

Certificeert het milieubeheersysteem van onze organisatie 

Certificeert de veiligheid en gezondheid van onze organisatie op de werkplek 

Technische garanties
De fotoluminescerende eigenschappen en de prestatiewaarden zijn conform de eisen van de ISO- en DIN-norm op alle borden afgedrukt.  
Zo beschikken consumenten over de juiste informatie en krijgen ze gegarandeerd een product van hoge kwaliteit.

Bekijk het volgende voorbeeld:
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Voor een correcte werking moeten de borden volgens de juiste gezichtshoek worden bevestigd.

Een aan beide kanten bedrukt type 3-bord wordt aan het 
plafond opgehangen.
In de hoeken aan de bovenkant van het bord zitten gaatjes 
zodat het juiste bevestigingsmateriaal kan worden gebruikt 
(bevestigingsmateriaal niet bijgevoegd).

Type 3 (aan beide kanten bedrukt)

De borden die het beste zichtbaar zijn. Deze borden zijn 
aan beide buitenkanten bedrukt en garanderen een 
gezichtshoek van 180º.

Type P (panoramaborden)

Parallel aan de muur gemonteerd bord.

Type 1 (aan één kant bedrukt)

Type 2 (aan beide kanten bedrukt)

Inleiding

Zichtbaarheid

Verschillende soorten toepassingen vereisen verschillende methodes voor het bevestigen van borden

Een type 2-bord wordt loodrecht op de muur bevestigd door 
middel van een harde aluminium of buigzame plastic haak.
De buigzame haak bestaat uit een plastic strip waarmee een 
dubbelzijdig type 2-bord loodrecht kan worden geïnstalleerd en 
dat als doel heeft om een bord dat wordt geraakt 180 graden te 
laten draaien zonder dat het breekt.

Vermeld bij uw bestelling het vereiste type haak.

Zichtbaarheid Zichtbaarheid

ZichtbaarheidZichtbaarheid

Zichtbaarheid
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Inleiding
Zichtbaarheidsmetingen en -afstanden

De grootte van een bord wordt bepaald door de maximale zichtbaarheids- en begripsafstand.
Volgens de ISO 3864-1:2011moet de volgende formule worden toegepast, om de zichtsbaarheidsafstanden van borden te berekenen:
Zichtbaarheidsafstanden volgens de ISO 3864-1:2011. Grafische symbolen. Veiligheidskleuren en veiligheidsborden. 
Ontwerpprincipes voor de veiligheidsborden op werkplekken en in openbare ruimten. 

l - zijnde de zichtbaarheidsfstand(m);
Z0 - zijnde de afstandsfactor.
h – zijnde de hoogte van het bord(mm);l = z0 x h

Meetkundige vorm Borden Afmetingen van de 
borden (mm)

h 
Hoogte van de 

pictogram (mm)

l 
Zichtbaarheidsafstand 

(m)

(z0=60)

100x100 80 5

120x120 98 6

150x150 131 8

200x200 180 11

300x300 278 17

400x400 376 23

600x600 560 34

Evacuatie, EHBO, 
waarschuwings- en 

bestrijdingsapparatuur 
bij brand

(z0=60)

100x200 180 11

100x240 222 13

100x300 280 17

150x50 36 2

150x75 55 3

150x300 276 17

150x400 380 23

200x50 36 2

200x70 55 3

200x100 80 5

200x300 180 11

200x400 380 23

300x70 57 3

300x100 80 5

300x150 129 8

300x400 376 23

300x600 576 35

400x100 78 5

400x200 180 11

400x600 572 34

600x200 180 11

600x300 276 17

1200x600 520 31

100x150(*) 131 8

150x200(*) 129 8

200x300(*) 180 11

300x400(*) 276 17

Verplichting
en Verbod

(z0=60)

100x100 80 5

100x150 80 5

150x150 129 8

150x200 129 8

200x200 180 11

300x300 278 17

Gevaren 

(z0=60)

base 100 56 3

base 150 94 6

base 200 130 8

base 300 193 12

base 400 264 16

600x600 489 29

(*) Voor borden met extra 
tekst, wordt alleen re-
kening gehouden met de 
hoogte van het pictogram 
voor de berekening van de 
zichtbaarheidsafstanden.
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De afstanden waarop een bord zichtbaar en begrijpelijk is

Persoon A kan het bord aanduiding 
brandblusapparaat zien omdat het bord 
hoger dan 1,80m is aangebracht, hoewel 
het brandblusapparaat zelf niet zichtbaar 
is (persoon B ontneemt het zicht).
Het gekozen formaat van het indicatiebord 
is afhankelijk van de afstand tussen 
persoon A en het apparaat.

Persoon B, die het brandblusapparaat gaat 
gebruiken, moet een gebruiksaanwijzing 
op ooghoogte hebben (tussen 1,20m en 
1,50m).
Aangezien dit bord voor de gebruiker van 
het apparaat is bestemd, dient het een 
formaat te hebben dat het lezen ervan 
eenvoudig maakt.

A B

Zichtbaarheidsafstanden

1.8m tot 2.5m

lees-
gebied 
1,20m 
tot 
1,50m

Borden die op een hoog niveau worden aangebracht, zijn bestemd voor alle gebruikers van een gebouw.
Ze moeten daarom hoger dan 1.80m worden bevestigd.
Op die manier wordt het zicht op de borden niet onttrokken door mensen of objecten die zich tussen de apparatuur en de gebruiker 
bevinden.
De borden op middelhoog niveau zijn bestemd voor de gebruiker van de specifieke apparatuur. Deze borden bevatten aanvullende 
informatie over het juiste gebruik van de apparatuur, en moeten daarom worden bevestigd op een hoogte van tussen de 1,20m en 
1,50m.

Voorbeeld (brandblusapparaat):

Borden voor hoge en middelhoge niveaus

Zichtbaarheidsafstanden

De afmetingen van het bord worden bepaald door de maximale zichtbaarheidsafstand en de indeling van het gebouw.
Echter, de afstand waarop een bord van een bepaald formaat in het oog springt en begrijpelijk is, hangt af van het type bord, 
de belichting en de mate van detail.

Hoe groter het bord, hoe 
groter de zichtbaarheidsafstand.

Zichtbaarheidsafstanden

150x150 200x200 300x300 400x400

8m 11m 17m 23m
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Borden met vluchtroutes

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

H 00 03 H 00 04 H  00 05 H 00 06

H 00 07 H 00 08 H 00 09 H 00 10

H 00 01 H 00 02

Borden met vluchtroutes conform EN ISO 7010

(*) H 00 21 (*) H 00 22 H 00 24 H 00 23

(mm)
(*)100x100
(*)120x120

150x150
200x200
300x300
400x400

Borden met vluchtroutes conform Richtlijn 92/58/EEG

(mm)
200x100 
300x150
400x200
600x300

H 00 35 H 00 36

H 00 37 H 00 38 H 00 39

H 00 31

H 00 40

H 00 32

H 00 33 H 00 34

(mm)
100x200
150x300
200x400

H 00 51

H 00 26

(*) Alleen leverbaar 
in dit formaat

H 00 25
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Borden met vluchtroutes

Borden met vluchtroutes voor mensen met een mobiliteitsbeperking

H 00 85

(mm)
200x100
300x150
400x200
600x300

H 00 75 H 00 76 H 00 77 H 00 78

H 00 71 H 00 72 H 00 73 H 00 74

(mm)
150x150
200x200
300x300

H 00 81 H 00 82

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600X600

Verzamelpuntborden

Verzamelpuntborden zijn van cruciaal belang. Deze borden bieden de informatie die 
nodig is om mensen naar het juiste verzamelpunt te leiden waar men tijdens een 
evacuatieproces kan zien of iedereen aanwezig is. In het geval van vermisten kunnen 
hulpverleners de borden volgen om die personen te vinden.

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300

H 01 01

Borden met vluchtdeurmechanismen

H 01 02 H 01 03

Borden met evacuatieteksten

(mm)
200x80
300x100

H 00 61 H 00 62

(mm)
150x200
200x300
300x400
400x600

H 00 91 H 00 92 H 00 93

Ook in 
aluminium
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Borden met vluchtroutes

Fotoluminescerende cijfers en letters voor gebruik bij verzamelpuntborden

(mm)
200x200
300x300

H 01 4A H 01 4ZH 01 40 H 01 49

(mm)
75x150

H 01 60 

(mm)
300x150
400x200
600x300

(*)300x100
(*)400x120
(*)600x200

(*) Alleen leverbaar 
in dit formaat

(*) Ook leverbaar als 
zelfklevende borden – 

pagina 26

H 01 32

(*) H  01 31

(mm)
300x150

Identificatieborden voor etages en trappen

H 01 51 H 01 52 H 01 53 H 01 54

Deze borden worden op elke etage op identieke plaatsen aangebracht (bv. overlopen), en zijn van groot belang.
Dankzij deze borden kunnen mensen zich altijd oriënteren, wat desoriëntatie voorkomt die tot verwarring en paniek 
kan leiden.

(mm)
100x240

Ook leverbaar als 
zelfklevende borden 
– pagina 26

H 01 22H 01 21

Borden met vluchtdeurmechanismen

(mm)
70x200

100x300

H 01 11 H 01 12

H 01 61 H 01 62 H 01 69 H 01 6A H 01 6B H 01 6C H 01 6Z H 01 71 H 01 72 
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Borden met vluchtroutes

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400

H 03 01 H 03 02

H 03 03

Borden voor nooduitrusting

H 03 04

H 03 14 H 03 15 H 03 17H 03 16

H 03 05 H 03 06 H 03 07

H 03 13

H 03 10H 03 09H 03 08 H 03 11 H 03 12

H 03 52

H 03 56

H 03 51

H 03 55

H 03 53

H 03 54

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300

Borden voor nooduitrusting
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Borden met vluchtroutes

(mm)
298x106
300x120
310x150
315x125
320x140
330x110
345x108
345x110
350x120
355x195
385x185
392x192
420x145
425x150

 Zelfklevende pictogram voor noodverlichting armaturen

H 04 01 H 04 02

H 04 03 H 04 04 H 04 05 H 04 06

H 04 07 H 04 08 H 04 09 H 04 10

Bij borden met vluchtroutes stuit men vaak op hetzelfde probleem. In veel gebouwen hangen overal 
veiligheidsborden, maar de einduitgangen worden verlicht door een vaste elektrische lamp die vaak een 
afbeelding volgens EEG-Richtlijn toont in de vorm van een zelfklevend nalichtend pictogram. Een van de weinige 
dingen waar men het wat betreft veiligheidsborden unaniem over eens is, is dat ze qua type op elkaar moeten 
aansluiten, en daarom zorgt dit vaak voor dilemma’s. Als oplossing voor dit probleem heeft Everlux een serie 
fotoluminescerende, zelfklevende, transparante overdrukplaatjes voor vluchtroutes ontwikkeld voor 
lichtarmaturen en schotlampen. De fotoluminescerende overdrukplaatjes zijn vervaardigd op zelfklevend vinyl 
met fotoluminescerende NEN-EN-ISO 7010 pictogrammen, en garanderen zichtbaarheid in alle situaties aan-
gezien de boodschap op het bord onder alle omstandigheden zichtbaar is. De overdrukplaatjes zijn leverbaar 
in diverse formaten die op de meeste lichtarmaturen en schotlampen passen. Ze kunnen makkelijk op maat 
worden geknipt – een eenvoudige en innovatieve oplossing voor dit eeuwige probleem!
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Brand

Blusdeken

(mm)
100x100(*) 
150x150 
200x200
250x250
300x300 
350x350

Borden voor brandbeveiligingsapparatuur

H 10 02

H 10 11

H 10 17H 10 16

(*) H 10 01

(*) H 10 03 H 10 04 (*) H 10 05 H 10 06 H 10 07

H 10 08 H 10 10H 10 09 (*) H 10 12

Brandblusapparaten, brandslanghaspels en brandmelders 
bevinden zich vaak in een beperkt gebied op dezelfde muur. 
De dubbele en driedubbele borden zijn de ideale oplossing voor 
een snelle en visueel aantrekkelijke installatie op hoog niveau.

(mm)
150x300 (1)
200x400 (1)
300x600 (1)
150x400 (2)
200x600 (2)

Borden met dubbele en driedubbele pictogrammen

(1) H 11 01 (1) H 11 02 (1) H 11 03 (2) H 11 04

H 10 13 H 10 15H 10 14

H 10 52H 10 51 H 10 54

(*) Alleen leverbaar 
in dit formaat

(mm) 
100x150 
150x200
200x300 
300x400

H 10 53
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Brand

(mm)
(*)100x100

150x150
200x200
300x300

H 12 06 H 12 07(*) H 12 05H 12 04

H 12 02 H 12 03(*) H 12 01

Iedereen op de werkplek moet een passende 
training krijgen om te weten wanneer het bij 
een brand veilig is om een brandblusapparaat 
te gebruiken. 
Het bord ‘Wees bekend met brandblusappara-
ten’ komt van pas bij de persoonlijke training, 
en herinnert u er voortdurend aan welk type 
brandblusapparaat u bij elk soort brand moet 
gebruiken.

H 13 01

(mm)
300x200
600x400

Wees bekend met brandblusapparaten

(mm)
150x400
200x600

H 12 51

(mm)
150x300
200x400
300x600

H 12 23H 12 21 H 12 22

Door een fotoluminescerend frame 
rond een handbediende brandmelder 
te bevestigen, kan de operator snel en 
eenvoudig de exacte locatie ervan vast-
stellen, met name in het geval van een 
stroomonderbreking of stroomuitval.

(mm)
150x150

H 11 51

100 mm

15
0 

m
m

Omgeving van brandmelder

(*) Alleen leverbaar 
in dit formaat
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Brand

Geschikt voor:
Brand in een koekenpan.
Brand in een frituurpan.
Brand in een afvalemmer.

Geschikt voor:
In brand staande personen,
wikkel een brandend slachtoffer
nauwsluitend in de blusdeken.

Blusdeken
Gebruik de deken om vuur te doven

Identificatieborden voor brandblusapparaten

(mm)
150x100

H 14 01

H 14 02 H 14 03 H 14 04

H 14 05 H 14 06

15 mm

28 mm

(mm)
15x28
A4 vel

H 14 81

(mm)
150x100

Het nummeren van de brandblusapparaten is een effectieve en ideale manier om de plaatsing ervan aan te geven. 
Het helpt het personeel, belast met de gezondheid en veiligheid en overheidsmedewerkers om eventuele beschadig-
ing, ontbreken of gebruik van een blusser te ontdekken en te melden. 
Dit identificatiebord heeft een lege ruimte links onder het brandblusserpictogram, waar maximaal drie cijfers kun-
nen worden aangebracht. De nummers worden in zwart afgedrukt op zelfklevend doorzichtig plastic. 
Dezelfde nummers dienen te worden aangebracht op zowel de brandblusser als het identificatiebord, om ervoor te 
zorgen dat de blusser op zijn oorspronkelijke plek blijft en niet met een ander verward kan worden.

H 14 51 H 14 52 H 14 53

H 14 54 H 14 55 H 14 56

Genummerde identificatieborden

H 14 07
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Brand

1. Druk de
                 brandmelder in

2. Bel nr.

3. Blussen

BIJ BRAND

4. Evacueren

5. Volg strikt de INSTRUKTIES op
van de Bevoegde Personen (*)

1. Nr.

3. Blussen

6. Brand + Paniek = Ramp

2. Geef duidelijke informatie over:
- WAAR
- WAT
- OMVANG

het brandt
brandt
van de brand

 (*) Via algemene oproep: - Brandweercommandan t
- Diensthoof d Veilighei d
- Brandweerma n

BIJ BRAND

4. Sluit ramen, deuren, stop
ventilatoren en verlaat
de gevaarzone!

Borden voor specifieke gebieden

(mm)
150x150
200x200

(*)200X150
(*)300x200
(*)400x300

H 16 54H 16 53H 16 52H 16 51

(*) H 17 01

B

(mm)
150x200
200x300

(*)300x400

H 16 14H 16 13

Procedures bij brand

H 16 11 (*) H 16 12

(*) Alleen 
leverbaar in dit 
formaat

(mm)
150x200
200x300

H 15 12H 15 11

Borden voor liften

(mm)
300x150

Borden voor brandbeveiligingsapparatuur

H 15 01 H 15 02

H 16 55 H 16 57H 16 56
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Vluchtplattegrond

Evacuatieplattegronden voor hotels, scholen, winkelcentra, ziekenhuizen, etc 
(Overeenkomstig NEN 1414:2007+A1:2013 en ISO 23601: 2009)

Evacuatieplattegronden voor hotelkamers, slaapzalen en verzorgingshuizen 
(Overeenkomstig NEN 1414:2007+A1:2013 en ISO 23601: 2009)

De evacuatieplattegronden van  in het formaat 200x300 zijn geschikt 
voor hotelkamers, pensionkamers en verzorgingstehuizen. Ze bieden informatie 
over vluchtroutes, locatie van brandbeveiligingsapparatuur en 
veiligheidsinstructies voor gasten en bewoners. 

(mm)
200x300

(mm)
400x300
600x400
900x600

H E0 01

Plattegronden van groepenverklaring

Onze plattegronden van alarmzones zijn een schematische voorstelling van een gebouw en bieden specifieke 
Topografische gegevens: de ingangen van het gebouw, de voornaamste verkeerszones en de indeling van het gebouw 
in detectiezones. Ze kunnen ook extra details tonen, zoals de locatie van handbediende brandmelders, hitte- en 
rookdetectors, sirenes en de locatie van het bedienings- en indicatiepaneel van het alarmsysteem in het gebouw. Ze 
maken de indeling van het gebouw en de locatie van specifieke alarmzones direct helder en begrijpelijk, en kunnen 
‘brandweerpersoneel dat het gebouw niet kent de weg naar de brand wijzen’. De groepenverklaring van  
moeten in de buurt van alle bedienings- en indicatiepanelen van alarmsystemen worden geplaatst, waaronder 
eventuele herhalingspanelen.

H E2 01

(mm)
400x300
600x400
900x600

H E1 01

Klant logo

H E0 02

Klant logo

Klant logo
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Algemene veiligheidsborden

Openbare informatieborden

H 23 53H 23 52H 23 51

(mm)
150x150

Verbodsborden

H 22 06H 22 05H 22 04H 22 03H 22 02H 22 01

(mm)
150x150
200x200
300x300

De algemene 
verzameling 
verbodsborden vindt u 
op www.everlux.eu

Informatieborden

H 23 05H 23 01 H 23 02 H 23 03 H 23 04 H 23 06

H 23 12H 23 07 H 23 09H 23 08 H 23 10 H 23 11

(mm)
100x100
150x150
200x200
300x300

De algemene 
verzameling 
informatieborden 
vindt u op 
www.everlux.eu

Gebodsborden

(mm)
150x150
200x200
300x300

H 21 01 H 21 02 H 21 03 H 21 04 H 21 05 H 21 06

De complete 
verzameling 
gebodsborden vindt u 
op www.everlux.eu

Waarschuwingsborden

(mm)
b 150
b 200
b 300

De complete verzameling 
waarschuwings- en 
gevaarsborden vindt u 
op www.everlux.eu

H 20 06H 20 01 H 20 05H 20 02 H 20 03 H 20 04

(*) H 20 52

(**) H 20 51

(mm)
(*)100x150
(*)200x300

(**)150x150
(**)200x200
(**)300x300

(*) Alleen vinyl en 
aluminium
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Markeerstrips

Aanbevolen voor plaatsen waar mensen rondlopen, met name om machines, pilaren, hoeken, laag aange-
brachte of uitstekende objecten, gevaarlijke gebieden, enz. aan te duiden.

600

100

600

100
100

Sizes in mm
H 30 03H 30 02H 30 01 H 30 04 H 30 05 H 30 06

Veiligheidsbumper voor platte oppervlakken en hoeken

In alle ruimtes zijn obstakels die de beweging van mensen in gevaar kunnen brengen.
Daarnaast kunnen pilaren, buizen en andere objecten die uit muren, voetpaden of plafonds steken mensen 
verwonden wanneer ze langs evacuatieroutes zijn aangebracht. De veiligheidsbumpers van Everlux verzach-
ten de impact en minimaliseren zo de gevolgen van een botsing.
Aangezien ze fotoluminescerend zijn, minimaliseren ze niet alleen de gevolgen van een botsing, maar helpen 
ze die ook voorkomen omdat ze onder alle omstandigheden zichtbaar blijven, zelfs als er geen licht is.

Technische eigenschappen van  bumpers: 
Materiaal: neopreen celrubber 
Brandwerend: zelfdovend (ex-klasse M1)
Bekleed met fotoluminescerend materiaal

Fotoluminescerende markeerstrips om gevaarlijke gebieden aan te duiden

(Imagem e referência)

Bumper voor platte oppervlakken

Hoek groter dan 90º

H 30 11

Er kunnen meerdere bumpers naast elkaar 
worden geplaatst om een groter gebied te 
beschermen. Elke bumper wordt geleverd 
met een sterk klevende plakband, en kan 
daardoor snel en efficiënt op de meeste 
schone en stofvrije oppervlakken worden 
aangebracht.
Voor hoeken die geen 90º zijn, moeten platte 
bumpers worden gebruikt.

Afmetingen in mm

90º

900

65

16

Meer informatie over 
Everlux-RL op pagina 
50

RL-bumper voor platte oppervlakken H 30 12

Bumper voor hoeken
H 30 22

25

Elke bumper wordt geleverd met twee sterk 
klevende plakbanden (één voor elk intern op-
pervlak), en kan daardoor snel en efficiënt op 
de meeste schone en stofvrije oppervlakken 
worden aangebracht. 

Deze bumper kan samen met de bumpers 
voor platte oppervlakken (ref. 88 561) worden 
toegepast om een groter gebied te beschermen 
(zie onderstaand schema).

25

25

900

Afmetingen in mm

90º

16

Meer informatie over 
Everlux-RL op pagina 
50

RL-bumper voor hoeken
H 30 21
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Markeerstrips

Om obstakels, gevaren en veilige ruimtes te markeren

Om verboden toegang of de locatie van brandbeveiligingsapparatuur aan te duiden.

Om veilige ruimtes of de locatie van nooduitrusting aan te duiden.

Om verplichte instructies aan te duiden – bv. ‘Houd afstand’.

ISO 3864 - 1 specificeert de volgende kleurencombinaties voor de indeling van veiligheidsmarkeringen

Om de exacte locatie van brandbeveiligingsapparatuur aan te duiden (effectief alternatief, 
maar niet opgenomen in ISO 3864-1).

Om te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals obstakels, vallende ladingen en hoogteverschillen.

Aanbevolen voor gebruik in ruimtes met verkeer van voertuigen om obstakels zoals pilaren en maximale 
hoogtes te markeren.

H 32 01 H 32 02 H 32 03 H 32 04

(mm)
680x50

680x100
680x150
680x200

Zelfklevende reflecterende waarschuwingsstrepen om obstakels aan te duiden

Fotoluminescerende 
strips van harde 
kunststof

(mm)
1200x35
1200x57
1200x83

H 31 01

H 31 02 H 31 03

H 31 04 H 31 05

length (m)
10

width (mm)
35
57
83

Fotoluminescerende 
zelfklevende 
vinylrollen

H 31 51 H 31 52

H 31 55H 31 53 H 31 54

(mm)
600x60 

600x100 

Leverbaar als zelfklevende luminescerende vinyls met retroreflectie.

Productspecificaties vindt u op pagina 50.

H 32 52H 32 51 H 32 53 H 32 54
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Zelfklevende stickers

Toilet-aanduiding 

Zelfklevende 
fotoluminescerende 
stickers, in vellen van 
6 en 12 eenheden.

(mm)
Diam. 80

H 40 43H 40 42H 40 41

H 40 46H 40 45H 40 44

Stickers met deurmechanismen

Markeerstrips voor glazen oppervlakken

H 40 21 H 40 22

(mm)
100x240

H 40 11

(mm)
300x100
400x120
600x200

(mm)
900x35
900x57
900x83

H 40 31

De zelfklevende vinylstrips van Everlux vormen 
een visueel contrast, waardoor u eenvoudig kunt 
vaststellen of glazen deuren open of dicht zijn.

Brandslangkasten

(mm)
150x200
150x50(*)

H 40 01 (*) H 40 02
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Zelfklevende stickers
Veiligheidsborden voor industriële apparatuur

Deze stickers zijn bestemd voor industrieel gebruik en zijn een 
praktische manier om de risico’s en vereiste procedures bij het 
gebruik van machines en apparatuur aan te duiden.
De stickers worden geproduceerd op buigzaam, zelfklevend vinyl 
en worden geleverd in vellen van 9 of 18 stickers.

(mm)
Diam. 60

(mm)
Diam. 60

(mm)
Diam. 60

H 41 10H 41 09H 41 08H 41 06H 41 05 H 41 07

H 41 03H 41 02 H 41 04

H 41 01

H 41 36H 41 35H 41 34H 41 32H 41 31 H 41 33

H 41 42H 41 41H 41 40H 41 38H 41 37 H 41 39

H 41 66H 41 65H 41 64H 41 62H 41 61 H 41 63

H 41 72H 41 71H 41 70H 41 68H 41 67 H 41 69
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Borden voor windturbines
Borden voor windturbines

Windkracht is een natuurlijke vorm van energieproductie 
die voortdurend in ontwikkeling is, voornamelijk omdat deze 
duurzaam en onuitputtelijk is. 
In tegenstelling tot de meeste andere energiebronnen is 
windkracht een ‘schone’ energiebron, waarbij geen schadelijke 
afvalstoffen worden verbrand en geen natuurlijke bronnen 
worden vernietigd. 

In Groot-Brittannië leveren windmolenparken een steeds grotere 
bijdrage aan het nationale elektriciteitsnet, wat te zien is aan de 
vele windturbines, zowel op het land als langs de Britse kustlijn. 
Een windturbine is een groot en complex technisch bouwwerk, 
waarvoor speciale veiligheidsmaatregelen in acht moeten wor-
den genomen gedurende alle fasen van haar levensduur, zoals 
fabricage, transport, installatie, bediening en onderhoud. Ook al 
worden windturbines op afstand bediend, door hun geïsoleerde 
en afgelegen locatie leiden ongelukken, met name branden, vaak 
tot catastrofale verwoestingen.

Maar de grootste kans op een fataal ongeluk is tijdens de 
installatie en het daaropvolgend onderhoud van een windturbine. 
Omdat er op grote hoogte moet worden gewerkt, doen er zich – 
hoewel uiterst zelden – valpartijen voor, vaak met fatale afloop.
Dit wordt nog verergerd door de lange tijd die hulpdiensten 
nodig hebben om de afgelegen locaties van de windturbines te 
bereiken.

Everlux is zich zeer bewust van de speciale veiligheidseisen 
voor windturbines, en heeft daarom een serie borden 
ontwikkeld die specifiek ontworpen zijn om aan de eisen van 
deze unieke bedrijfstak te voldoen. Deze serie borden heeft als 
doel om informatie, waarschuwingen, verboden en geboden over 
te brengen die bijdragen aan een toenemend besef en begrip van 
de vereiste veiligheidsmaatregelen om het risico op een ongeval 
te verkleinen.

Deze borden zijn ook zo ontworpen dat ze volledig voldoen aan 
alle bestaande wettelijke normen en materiaalspecificaties die 
op windturbines van toepassing zijn.

Speciale borden voor windmolenparken

H 60 01

(mm)
600x600(*) 
1200x600

 (*) H 60 02

(*) Alleen 
leverbaar in dit 
formaat

Alleen leverbaar in 
harde kunststof en 
aluminium
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Borden voor windturbines
Waarschuwingsborden

H 60 12H 60 11

(mm)
Diam. 80

H 60 14H 60 13

H 60 21

H 60 22 H 60 23 H 60 24

H 60 25 H 60 26 H 60 27

(mm)
300x100

H 60 32H 60 31

(mm)
base 150
base 200

(mm)
200x300
300x400

H 60 35

Zelfklevende borden, 
in vellen van 12 stuks

Alleen leverbaar 
in zelfklevend 
vinyl

Alleen beschikbaar 
zelfklevend vinyl

Alleen leverbaar in 
harde kunststof en 
aluminium
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Borden voor windturbines

Alleen leverbaar in 
zelfklevend vinyl

Verbodsborden

H 60 38

H 60 43H 60 42H 60 41

(mm)
Diam. 80

(mm)
300x100

H 60 45

(mm)
200x200

H 60 53H 60 52H 60 51

(mm)
Diam. 80

H 60 54 H 60 55 H 60 56

Zelfklevende bor-
den, in vellen van 
12 stuks

Zelfklevende borden, 
in vellen van 12 stuks

(mm)
150x150
200x150(*)
(*) Alleen 
leverbaar in dit 
formaat

Alleen leverbaar 
in zelfklevend 
vinyl

Magnetisch bord

H 60 71 H 60 72  (*) H 60 73

Borden voor verplichte en persoonlijke beschermingsmiddelen

H 60 61

(mm)
300x100

Alleen leverbaar in 
zelfklevend vinyl

Borden voor handbediende apparaten
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Borden voor windturbines

(mm)
200x300

(mm)
200x150

(*)200x300

Veiligheidsprocedures

  (*) H 60 91

H 60 82H  60 81

Noodprocedures, brand en verboden

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400
600x600

H 60 92

(*) Alleen lever-
baar in dit formaat

Alleen leverbaar in 
zelfklevend vinyl

Alleen leverbaar in 
zelfklevend vinyl

Alleen leverbaar in 
zelfklevend vinyl

H 61 02H 61 01 H 61 03
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Low Location Lighting

Het LLL-bordensysteem (Low Location Lighting) werd oorspronkelijk gereguleerd volgens normen die hoorden bij risicovolle 
bedrijfstakken zoals de luchtvaart – (FAA in 1984) en de maritieme industrie – (IMO in 1989). Door de ontwikkeling van nieuwe foto-
luminescerende technologieën na 1999 zijn diverse andere bedrijfstakken ze gaan gebruiken en hebben ze hun normatieve proces 
opgestart. Op dit moment bepaalt ISO-norm 16069 (vluchtroutegeleidingssysteem) het hele fotoluminescerende veiligheidsborden-
systeem op alle niveaus.

Borden en strips voor muren:
Harde kunststof 2mm dik, sterk lichtgevend door prikkeling met een omgevingslicht van slechts 25 lux. 

Strips en borden voor voetpaden en trappen:
Zelfklevend en slipvast polycarbonaat 0,3mm dik.
Sterk lichtgevend door prikkeling met een omgevingslicht van slechts 25 lux.

Drukproces:
Zeefdruk met hoogwaardige lak, bestand tegen uv-straling.
5 jaar garantie.

Oppervlak:
Anti-statisch, eenvoudig te reinigen en slipvast (in het geval van borden en strips voor voetpaden)

Chemische eigenschappen:
Niet-radioactief, zonder fosfor of lood. 

Lichtgevende eigenschappen:
Uitgaande van een 15 minuten durende prikkeling met een 25 lux L36W/21 – 840 koel wit licht

Normen

Lichtintensiteit (mcd/m2)
 (na het verwijderen van de prikkelende lichtbron)

Periode van lichtvermindering

10 minuten 60 minuten Lichtintensiteit meer 
dan 0,32 mcd/m2

ISO 16 069 20 mcd/m2 2.8 mcd/m2 340 minuten

80 mcd/m2 10 mcd/m2 1000 minuten

Systeem van strips en borden om verticaal op muren aan te brengen
Het systeem van strips en borden kan rechtstreeks op de muur worden aangebracht met behulp van een kleefmiddel (Everlux lijm 
wordt aanbevolen) of door het met een vandalismebestendige aluminium rail aan de muur te schroeven.
Het Everlux-LLL systeem kan het beste op een doorlopende manier worden geïnstalleerd en aan beide kanten van de gang wan-
neer deze meer dan 2 meter breed is. 
In gangen die smaller zijn dan 2 meter kan het systeem alleen op de muur worden geïnstalleerd als er brandbeveiligingsapparatuur 
geplaatst is. Is er geen brandbeveiligingsapparatuur aanwezig, dan moet het systeem worden geïnstalleerd op de muur waar de 
nooddeuren zijn. 
De bovenrand van de strips mag niet meer dan 40cm boven de vloer worden aangebracht.

Systemen met borden en zelfklevende strips, te gebruiken op voetpaden en trappen
De fotoluminescerende zelfklevende borden en strips van het Everlux-LLL systeem voor gebruik op voetpaden en trappen moeten 
na grondige verwijdering van alle stof, rommel en vet direct op het voetpad worden aangebracht. 
Wij adviseren het gebruik van een schoonmaakmiddel.

Installatie

Technische eigenschappen

Normatief en wettelijk kader

De lichtintensiteit van de slipvaste zelfklevende strips op de vloer kan lager zijn door de beschermende laag polycarbonaat.

B
el

an
gr

ijk
e 

no
rm

en ISO 16069 Vluchtroutegeleidingssystemen

NFPA Code 101 (Borden en evacuatieroutes)

IMO-resolutie A:752 (18) en ISO 15370 Schepen en maritieme technologie

ISO 3864 en ISO 7010 Symbolen en kleuren op veiligheidsborden
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 Low Location Lighting
Low Location Lighting bordensysteem

Rookvorming is een van de gevaarlijkste gevolgen van brand. Rook kan het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een gebied te eva-
cueren omdat er niet veel zicht meer is. De rook kan paniek veroorzaken en rookvergiftiging, die uiteindelijk tot de dood kan leiden. 

Het  systeem is de enige manier om evacuatieroutes verlicht te houden, zodat brandbeveiligingsapparatuur en uit-
gangsroutes altijd zichtbaar blijven. Hierdoor worden betere evacuatievoorwaarden geschapen, zodat er minder risico is op paniek 
en verlies van levens ten gevolge daarvan.

Het systeem is een aanvulling op de Everlux fotoluminescerende veiligheidsborden, die op middelhoge en hoge niveaus worden 
aangebracht. 
 
Het  systeem voldoet aan de strenge eisen van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) en valt ook binnen de 
ISO-normen (Internationale Organisatie voor Normalisatie). 
 
Het  systeem werd ontworpen en vervaardigd met een nieuwe generatie fotoluminescerende pigmenten, en is speciaal 
ontwikkeld voor situaties waarin zeer veel van de borden wordt gevraagd, ondanks het feit dat ze vaak op vloerniveau worden geïn-
stalleerd, waar de gewone fotoluminescerende producten door een gebrek aan omgevingslicht slechtere prestaties opleveren.

Volgens ISO-norm 16069 (vluchtroutegeleidingssysteem) dient een compleet systeem te bestaan uit borden op drie niveaus:
 Fotoluminescerende borden op hoog niveau (boven 1,80m): 

  voor zichtbaarheid op afstand - .
 Fotoluminescerende veiligheidsborden op middelhoog niveau (tussen 1,00m en 1,80m): 

   borden met aanvullende informatie en/of instructies - .
 Fotoluminescerende veiligheidsborden op laag niveau (onder 0,40m): 

   om op vloerniveau de evacuatieroutes en locaties van brandbeveiligingsapparatuur aan te duiden en te verlichten - .

Systeem van fotoluminescerende veiligheidsborden voor evacuatieroutes
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Low Location Lighting

(mm)
107x57
158x83

(mm)
57x57
83x83

(mm)
107x57
158x83

(mm)
57x57
83x83

Systeem voor verticale toepassingen (muren)

H 70 06H 70 05

H 70 90

H 70 08 H 70 10H 70 09 H 70 12H 70 11

H 70 52H 70 51

H 70 18H 70 17H 70 16H 70 15H 70 14H 70 13

H 70 24H 70 23H 70 22H 70 21H 70 20H 70 19

H 70 61H 70 60H 70 59 H 70 58H 70 57H 70 56H 70 55H 70 54

H 70 73H 70 71

Borden met vlucht-
routes met symbolen 
conform ISO 7010

Borden met vlucht-
routes met symbolen 
conform de 92/58/
EEG-richtlijn

H 70 07

H 70 02H 70 01

H 70 53

H 70 80

H 70 04H 70 03

H 70 74

H 70 78

H 70 76 H 70 77H 70 75

H 70 79

H 70 72

H 70 81
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 Low Location Lighting

(mm)
800x57
800x83

(mm)
107x57
158x83

 systeem voor vloeren en trappenhuizen

 strips voor bevestiging op muren

(mm)
1200x35
1200x57
1200x83

(mm)
1200x37
1200x57
1200x83

(mm)
(**)800x35
(**)800x57
(**)800x83
(*)2000x35
(*)2000x57
(*)2000x83

Markeerstrips 
voor muren en stoot-
borden van trappen

Markeerstrips voor 
deuropeningen

Slipvaste, 
zelfklevende 
markeerstrips

Slipvaste, 
zelfklevende borden

H 71 44H 71 43

H 71 11

H 71 01

H 71 02

H 71 03

H 71 12 H 71 13 H 71 14 H 71 15

(**) H 71 21

(*) H 71 22

H 71 31

H 71 34

H 71 32

H 71 33

H 71 42H 71 41

LLL LLL LLL LLL
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Low Location Lighting
 voetafdruksilhouetten

Fotoluminescerende voetafdruksilhouetten zijn ideaal voor het aangeven van de richting en voor een overzicht 
van evacuatieroutes.  voetafdruksilhouetten zijn leverbaar in linkse en rechtse silhouetten om 
afwisselend te gebruiken, en zijn gemaakt van zelfklevend, slipvast polycarbonaat van slechts 0,3mm dik.

H 71 51

88mm

220mm

Slipvaste, zelfklevende ‘L’ voor trappen

Worden geleverd in 
vellen van 4 stuks (2 per 
trede) en worden ge-
bruikt om de rand van 
de trap aan te duiden.

De bovenste en 
onderste trede 
van elke trap moet 
worden aangeduid 
met een strip (code 
81 351) die over de 
volledige lengte 
doorloopt. H 71 61

220mm

37mm

88mm

 schijven

Slipvaste 
zelfklevende schijven 
voor vloeren (1 vel 
van 18 stuks)

H 71 72H 71 71

60mm

0.4mm

Schijven 
voor metalen 
gaasvloeren 
(1 doos van 12 
stuks)

H 1 74H 71 73

H 71 76H 71 75

60mm

60mm

60mm

1.7mm

1.45mm

 aluminium vloerstrips

Aluminium vloerprofiel dat speciaal is ontworpen om op ongelijke 
vloeroppervlakken te leggen, zodat de grenzen van vluchtroutes in 
een noodsituatie en/of bij stroomuitval duidelijk zichtbaar zijn. De 
strips met laag profiel worden geleverd met een bovenkant van slip-
vast, fotoluminescerend polycarbonaat. De aluminium profielhoeken 
bestaan uit dunne bladen over de volle lengte die de slipvastheid van 
de vloerstrip vergroten, zelfs wanneer er olie of smeermiddel is ge-
morst.

Materialen: 
Aluminium en  in 0,3mm dik polycarbonaat.

Afmetingen: 
Zie bijbehorende technische tekening

De LLL aluminium vloerstrips worden geleverd met een dubbelzij-
dige sterk klevende lijm voor een gebruiksvriendelijke toepassing.

Geleverd in gevraagde 
lengtes max. 2,50m)

60

45 

Maten 
in mm

Aluminium vloerstrips H 71 81
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 Low Location Lighting

Dit product heeft slipvaste eigenschappen, zelfs in situaties 
waarin er olie is gemorst, dankzij de groeven die over het hele 
oppervlak lopen. Op de bovenste en voorste gedeelten zitten 
fotoluminescerende strips van polycarbonaat die ook slipvast zijn. 
Daardoor zijn de hoeken van de treden tijdens een stijgende of 
dalende evacuatie perfect zichtbaar.

Materialen:
Aluminium en  in 0,3mm dik polycarbonaat.

Afmetingen: 
Zie de technische tekeningen.

De  bescherming voor treden wordt geleverd met 
een dubbelzijdige, sterk klevende lijm, die het aanbrengen ver-
eenvoudigt.

 bescherming voor treden

Plaats de strip tegen de voorste rand van de trede zoals afgebeeld 
(afbeelding 1). Draai de strip vervolgens naar achteren toe en druk 
hem goed vast op beide oppervlakken (afbeelding 2).

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Bescherming voor treden H 71 82

Maten 
in mm

22

65

44 
15

Geleverd in 
gevraagde 
lengtes max. 
2,50m

Grote zelfklevende pictogram voor vloeren

Slipvast zelfklevend 
polycarbonaat

H 72 07  H 72 08H 72 05 H 72 06

H 72 01 H 72 02 H 72 03 H 72 04

(mm)
300x150
400x200
600x300

H 72 56

LLL

H 72 57

LLL

H 72 53

LLL

H 72 54

LLL

H 72 55

LLL

H 72 51 H 72 52
LLL LLL

H 72 60H 72 59
LLL

LLL

H 72 58

LLL

(mm)
200x200
400x400
600x600

Anti-slip zelfklevend 
polycarbonaat

H 72 50
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Borden voor tunnels

Aluminium accessoires voor type 2-borden en panoramaborden

Technische eigenschappen

De borden hebben een vandalismebestendige transparante film, die ook borden beschermt die zijn geïnstalleerd in vochtige omge-
vingen of in de aanwezigheid van water.

Materiaal: Extra sterk 2mm dik fotoluminescerend aluminium;
Drukproces: Zeefdruk, hoogglanslakken met een goede uv-bestendigheid;
Vuurbestendig: Niet-ontvlambaar;
Chemische eigenschappen: Niet-radioactief, fosforvrij, loodvrij en gifvrij;
Garantie: In het geval van een normale installatie en een adequate reiniging bieden wij 5 jaar garantie.

Lichtgevende eigenschappen
Uitgaande van een minutenlange prikkeling met een 25 lux L36W/21 – 840 koel wit licht.

Normen
Lichtintensiteit (mcd/m2) Periode van lichtvermindering

10 minuten 60 minuten Lichtintensiteit meer dan 0,32 
mcd/m2

ISO 16 069 20 mcd/m2 2.8 mcd/m2 340 minuten

80 mcd/m2 10 mcd/m2 1000 minuten

+/- 
50mm

150mm
300mm
400mm
600mm

 heeft de 
volgende 
toepassingen:                                                           
Type 1 - Parallel aan 
de muur gemonteerd 
bord;                               
Type 2 - Loodrecht op 
de muur gemonteerd 
bord, aan een bijpas-
sende haak bevestigd; 

Fragment uit de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de minimale veiligheid 
Vereisten voor tunnels in het trans-Europese wegennet

Recente ongelukken, met name de brand in de Gotthardtunnel in juni 2001, tonen aan dat door zelfredzaamheid de meeste levens worden 
gered bij een ongeval in een tunnel. De introductie van een voldoende aantal duidelijke en voor zichzelf sprekende borden die de veilig-
heidsapparatuur in elke tunnel aanduiden, is een belangrijke maatregel die tegen relatief lage kosten kan worden uitgevoerd.’   
Om ongelukken in tunnels en de onaangename gevolgen daarvan te voorkomen, hebben het Europees Parlement en de Raad de Europese 
Richtlijn 2004/54/EG van 29 april goedgekeurd, die de minimale veiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet vaststelt. 

H 84 92

80mm

285mm60mm

H 84 91

Type P - Twee 
borden in een hoek 
van 90º op elkaar

Door de kromming van de tunnels kunnen borden die 
rechtstreeks op de tunnelwand zijn bevestigd, krom-
trekken. De gaten in de  bevestigingsacces-
soires voor type 2-borden en panoramische borden 
voor tunnels compenseren de kromming, waardoor de 
borden verticaal blijven.

 

2.00m
to

 2.50m

Montage van dubbelzijdige borden (type 2 en panoramisch) binnen de tunnel
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Borden voor tunnels

In afgesloten ruimtes zoals weg- en spoortunnels kunnen ongelukken, vooral als er brand in het spel is, tragische gevolgen heb-
ben. Dit risico kan aanzienlijk groter worden door een gebrek aan consistente en doorlopende veiligheidsinformatie met details over 
vluchtroutes, brandbeveiligingsapparatuur, noodtelefoons, veilige ruimtes, enz.
Bij incidenten of ongevallen zijn de eerste tien tot vijftien minuten doorslaggevend als het gaat over de veiligheid van mensen en het 
beperken van schade.

 fotoluminescerende veiligheidsborden voor tunnels bieden een effectieve manier om risico’s te beperken door middel 
van heldere, ondubbelzinnige instructies en door begeleiding te bieden.   

 fotoluminescerende veiligheidsborden voor tunnels zijn vervaardigd op een aluminium basis die onder extreme om-
standigheden uitstekende prestaties levert.

Evacuatieborden
Borden die de afstand aangeven naar de twee dichtstbijzijnde uitgangen in beide richtingen (links en rechts). Deze borden moeten 
om de 25m tussen de 1,10m en 1,50m boven de vloer van de evacuatieroute worden geïnstalleerd.

Uitwijkhavens
Uitwijkhavens mogen niet meer dan 1000m uit 
elkaar liggen. Ze moeten allemaal een noodte-
lefoon en twee brandblusapparaten hebben.

Nooduitgangen
De maximale afstand tus-
sen twee nooduitgangdeu-
ren moet 500m zijn. 
Deze uitgangen kunnen 
naar een andere weg of 
naar een vluchtruimte 
leiden.

Aluminium fotoluminescerende veiligheidsborden voor tunnels 
(Conform Richtlijn 2004/54/EG van de Europese Raad)

25m naar de nooduitgang aan de linker-
kant, 475m naar de nooduitgang aan de 
rechterkant

50m naar de nooduitgang aan de 
linkerkant, 450m naar de nooduit-
gang aan de rechterkant Nog een manier om deze borden te installeren is door 

het ene bord boven het andere te plaatsen, waarbij 
het bovenste bord de kortste afstand aangeeft

Nooduitgang-
deuren moeten 
genummerd 
zijn

Veiligheidsnissen  
De veiligheidsnissen moeten één 
noodtelefoon en ten minste één 
brandblusapparaat hebben, en 
borden in meerdere talen 
om duidelijk te maken dat ze 
geen bescherming tegen brand 
bieden.

Zeer grote borden (zie 
pagina 43) zijn erg 
nuttig in tunnels

Veiligheidsborden 
voor brandbevei-
ligingsapparatuur
Brandbeveiligingsap-
paratuur moet om de 
150m worden geïnstal-
leerd.
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Borden voor tunnels
Nooduitgangborden
(Conform Richtlijn 92/58/EEG van de Europese Raad en EN ISO 7010)

(mm)
600x300

(mm)
300x300

In tunnels met twee 
buizen moeten borden 
worden geïnstalleerd 
die de weg naar de 
aangrenzende buis 
wijzen. 
In tunnels met één 
buis moeten borden 
worden geïnstalleerd 
met de vluchtroute 
voor de evacuatie. 

(mm)
800x300

H 80 01 H 80 02

H 80 11 H 80 12

H 80 21 H 80 39

H 80 41 H 80 59

In een tunnel zijn 
borden die de 
afstand aange-
ven naar de twee 
dichtstbijzijnde 
uitgangen in beide 
richtingen (links 
en rechts) ver-
eist.  Deze borden 
moeten om de 25m 
tussen de 1,10m 
en 1,50m boven de 
vloer van de evacu-
atieroute worden 
geïnstalleerd. 

Borden voor 
afstanden die geen 
veelvouden van 
25m zijn

H 80 04H 80 03

H 80 13 H 80 14 H 80 15

H 80 16 H 80 18H 80 17

H 81 39H 81 21

H 81 59H 81 41

Borden met vluchtroutes
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Borden voor tunnels
Borden voor de locatie en aanduiding van nooduitrusting

(mm)
300x300
400x400

H 82 01 H 82 02 H 82 03

H 82 04 H 82 05 H 82 06 H 82 07 H 82 08

H 82 09 H 82 10 H 82 11 H 82 12 H 82 13

H 82 14 H 82 15 H 82 16 H 82 17 H 82 18

(mm)
300x100

Borden voor veiligheidsnissen

H 82 65

H 82 68

H 82 61

H 82 63

H 82 66

H 82 69 H 82 71

H 82 64

H 82 67

H  82 70

H 82 62

Dirija-se para uma saída de emergência
Siga os sinais na parede
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Borden voor tunnels

(mm)
300x400

H 83 81 H 83 82

Fire fighting equipment and emergency exit signs

(mm)
300x200(*)
300x300

(mm)
150x300

H 83 91

H 84 09H 84 08H 84 07H 84 06H 84 05H 84 04H 84 03H 84 02H 84 01H 84 00

(*) Alleen lever-
baar in dit formaat (*) H 83 92

(mm)
300x300
400x400

H 83 01 H 83 02

Tekens volgens 
de 2004/54/EC 
Richtlijn

(mm)
300x300
400x400

H 83 52H 83 51

H 83 62H 83 58 H 83 59 H 83 60 H 83 61

H 83 57H 83 53 H 83 54

H 83 63 H 83 64 H 83 65 H 83 66 H 83 67

H 83 56H 83 55
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Borden voor tunnels
Grote borden voor nooduitgangen in tunnels

Door grote borden in de buurt van nooduitgangen te installeren, kunnen ze makkelijker gezien worden wat het 
risico op paniek minimaliseert.

Deze borden zorgen ervoor dat de uitgangen in de verschillende gedeelten van de tunnel snel worden gevonden, 
wat de kans op redding en/of overleving aanzienlijk vergroot.

300
400
600

d w h

300

400

600

300

400

600

1010

1350

2020

1320

1765

2640

- Kop 
diameter

H 84 50 H 84 51

Bord wordt geleverd in 10 delen

w

h

d

Voor elk van de grote borden worden evenredig grote pijlen aanbevolen, 
d.w.z. bij een bord met een diameter van 300mm moeten pijlen met een 
strip van 83mm worden aangebracht.

Bij de grote borden kunnen ook pijlen van 
verschillende afmetingen worden gebruikt.

(mm)
83

118
149

t - Breedte 
van strips

Bord wordt geleverd in 
2 strips

t

w

h

H 84 60

t w h

83

118

149

83

118

149

310

500

740

390

680

1024

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm
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Lichtgevende borden met retroreflectie

Retroreflectieve ondergrond in wit Coëfficiënt van retroreflectieve lu.sqm  
  

EN 12899-1: 2001 50

60

Er zijn veel situaties waarin er tegelijkertijd en op dezelfde plaats gemengd verkeer van mensen en voertuigen is – op parkeerplaatsen, in magazij-
nen, mijnen, enz. Daarom moet de informatie van de veiligheidsborden door alle betrokken partijen onder alle omstandigheden worden begrepen, 
d.w.z.: 
- Voetgangers;
- Bestuurders van voertuigen;
- Situaties waarin voertuigen in beweging zijn, met de lichten aan en in aanwezigheid van voetgangers. 

lichtgevende borden met retroreflectie vormen een wereldprimeur. Ze bieden het voordeel van een combinatie van twee beeldconcepten in 
één bord:  
Het fotoluminescerende bord en het retroreflectieve bord.
Het bordensysteem heeft ook een dubbele functie:
- Door de aanwezigheid van extern licht van de voertuigen kan het als een retroreflectief product reageren, d.w.z. dat het licht wordt teruggekaatst in de-
zelfde richting als waar het vandaan kwam, waardoor het object volledig zichtbaar wordt (een eigenschap die bij verkeersborden reeds wordt toegepast).
- Bij totale afwezigheid van licht fungeert het als een fotoluminescerend product, omdat het de straling van het omgevingslicht (of licht van voertuigen) 
heeft geabsorbeerd, en bij een stroomuitval blijven de borden langer dan 340 minuten zichtbaar – de minimale periode die de normatieve bepalingen 
vereisen.

 wordt vervaardigd met een generatie van LLL-pigmenten (Low Location Lighting) die speciaal zijn ontwikkeld voor situaties waarin er min-
der omgevingslicht is. 
 
Deze borden zijn ook ideaal voor situaties waarin de brandweer en reddingswerkers pijpleidingen of brandkranen zoeken. Dankzij deze borden 
kunnen die sneller worden gevonden, door de lichten van de brandweerauto of door hoofdlampen.

Lichtgevende borden met retroreflectie

Retroreflecterend effect
Retroreflecterende veiligheidsborden voor voertuigen

Fotoluminescerend effect
Fotoluminescerende veiligheidsborden voor voetgangers

De retroreflectieve ondergrond in  producten voldoet aan de coëfficiëntwaarden van retroreflectieve producten zoals gespecificeerd in 
de Europese Norm EN 12899-1:2001 voor verticale borden.

Retroreflectieve eigenschappen

(1) Waarden behaald in tests door prikkeling met een Xenon-lamp, 5 minuten lang met 1000 lux, volgens DIN 67510-1:2009 
(2) Waarden behaald in tests door prikkeling met een OSRAM L18W/765 daglichtlamp (6500 K) – 15 minuten lang met 25 lux, volgens ISO 16 069:2004
(3) Waarden behaald in tests door prikkeling met een OSRAM L18W/840 witlichtlamp (4000 K) – 15 minuten lang met 25 lux, volgens ISO 16 069:2004

Normen

Lichtgevende eigenschappen:
Uitgaande van een 15 minuten durende prikkeling met een 25 lux 

L36W/21 – 840 koel wit licht
Periode van lichtvermindering

10 minuten 60 minuten Lichtintensiteit meer dan 0,32 
mcd/m2

ISO 16 069 20 2,8 340

57 (1) 7 (1) 845 (1)

28 (2) 3,6( 2) 460 (2)

20 (3) 2,9 (3) 380 (3)

De  producten voldoen aan de internationale normen DIN 67510-1:2009 en ISO 16 069:2004. Bij een 5 minuten durende prikkeling met 
1000 lux en bij een 15 minuten durende prikkeling met een omgevingslicht van slechts 25 lux vertonen ze de volgende fotoluminescerende eigen-
schappen:

Fotoluminescerende eigenschappen
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Lichtgevende borden met retroreflectie

(mm)
300x150
400x200

Evacuatieroutes en nooduitgangen
Conform EN ISO 7010

H 85 01

H 85 07H 85 05 H 85 06

H 85 03H 85 02 H 85 04

H 85 08

(mm)
200x200
300x300
400x400

H 85 21

Evacuatieroutes en eerstehulpuitrusting

H 85 27H 85 26H 85 25H 85 24

H 5 32H 85 31

H 85 28 H 85 30H 85 29

H 85 37H 85 36H 85 33 H 85 35H 85 34

H 85 23H 85 22

H 85 62 H 85 63 H 85 64 H 85 65

H 85 70 H 85 71H 85 67 H 85 69H 85 66 H 85 68

H 85 52

H 85 55H 85 54 H 85 57

H 85 61

H 85 59H 85 56

H 85 60

H 85 53

H 85 58

(mm)
200x200
300x300
400x400

Brandbeveiligingsapparatuur

H 85 51
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Lichtgevende borden met retroreflectie

Bord voor parkeerplaatsen gereserveerd voor mensen met prioriteit

Diverse parkeerborden, met en zonder richtingspijlen

(mm)
600x200
900x300

H 85 80

(mm)
600x60
600x100

Markeerstrips voor obstakels

(mm)
1200x60
1200x100

H 86 13

H 86 22H  86 21

H 86 24H 86 23

H 86 14H 86 11 H 86 12

(mm)
300x300
400x400
600x600

H 85 92

H 85 94H 85 93 H 85 95 H 85 96 H 85 97

H 85 99H 85 98 H 86 00 H 86 01 H 86 02

H 85 91
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Lichtgevende borden met retroreflectie

Borden voor parkeerterreinen

(mm)
200x200
400x400
600x600

H 86 32

H 86 31

H 86 33 H 86 35H 86 34 H 86 36

H 86 38H 86 37 H 86 39 H 86 41H 86 40

H 86 42 H 86 43 H 86 44 H 86 46H 86 45

H 86 47 H 86 48 H 86 49 H 86 50 H 86 51

H 86 52 H 86 54H 86 53 H 86 55 H 86 56





Uitrustingen 
en accessoires
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Uitrustingen en accessoires

Inleiding

In de uitrustingen en accessoires van  vindt u veel ideale bevestigingsmaterialen en aanvullende oplossingen voor veilig-
heidsborden. Technische specificaties voor elk van deze producten vindt u op www.everlux.eu

Door het hele deurkozijn met een fotoluminescerende strip te bekleden, wordt de ruimte waar iemand 
in een noodsituatie doorheen moet duidelijk zichtbaar.

Uitrusting voor deurkozijnen

Door met fotoluminescerende strips de hele omtrek van de brandblusapparatuur aan te duiden, kan 
de exacte locatie ervan snel en eenvoudig worden gevonden, met name bij een stroomonderbreking 
of stroomuitval.

Uitrustingen voor frames voor brandblusapparatuur

Door trapleuningen met fotoluminescerende strips te bekleden, zijn de leuningen zelfs bij een 
stroomonderbreking of stroomuitval nog goed zichtbaar. Door de leuningen te verlichten, voelt men 
zich veiliger in het donker en wordt de hoogte van de leuningen boven de trap zichtbaar.  

statieven

Met de statieven van  kunnen brandblusapparaten op de juiste manier en op elke locatie 
verspreid en geïnstalleerd worden, met name wanneer het apparaat niet aan een muur kan worden 
bevestigd of als het alleen maar tijdelijk nodig is. De statieven worden met de juiste en bijbeho-
rende borden geleverd, en kunnen ook een evacuatie aanduiden door gebruik van een extra bord 
(afzonderlijk geleverd) dat aan het frame van het statief kan worden bevestigd.

De statieven van  zijn de ideale oplossing voor kantoren, open ruimtes, winkelcentra, 
expositiecentra, beurzen, fabrieken en locaties waar de plattegrond veranderd moet worden.

Uitrustingen voor leuningen
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Uitrustingen en accessoires

 frame

Het  frame is de ideale accessoire om veiligheidsborden een fraaier uiterlijk mee 
te geven. 
Het heeft een bescheiden en stijlvol ontwerp en is gemaakt van hoogwaardige materialen. 
Het kan tussen het bord en de muur worden aangebracht en de visuele uitstraling botst niet 
met het bord zelf, wat resulteert in een perfecte balans tussen de drie elementen (muur – 
frame – bord). 

180 ° rotation

Deze steun bestaat uit een strip waarmee type 2-borden (zie pagina 6) op elke locatie 
kunnen worden geïnstalleerd, en is zo ontworpen dat het bord 180º (+90º and -90º) kan 
buigen en weer terugbuigen zonder te breken. De haak heeft een flexibel draaigebied 
met een coëfficiënt van de elasticiteit, waardoor het bord na elke aanraking of botsing in 
zijn oorspronkelijke stand kan terugkeren. 

Buigzame haak om dubbelzijdige borden loodrecht op de muur te installeren

Magnetische borden

 kan alle type 1-borden leveren met een magnetische af-
werking, waardoor ze stevig op alle geschikte metalen oppervlakken 
blijven zitten. 
Deze borden bieden een alternatieve oplossing bij installatie in bv. 
opslagruimtes en industriële ruimtes, als tijdelijke borden en voor 
diverse metalen oppervlakken zoals deuren en brandbeveiligingsap-
paratuur. Ze kunnen zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd.

De lijm van  is de ideale oplossing voor het bevestigen van borden op allerlei verschillende 
oppervlakken, zoals onregelmatige of ongelijke oppervlakken. 

 lijm

Eigenschappen:

- Zeer snelle initiële droogtijd die voorkomt dat het bord in de eerste seconden na de installatie loslaat;

- Bestand tegen hoge temperaturen (tot 75ºC);

- Bestand tegen verwijdering en vochtigheid;

- Het spuitpistool druppelt niet na ontgrendeling;

- Zeer vloeibaar voor een gebruiksvriendelijke toepassing; 

- Geschikt voor het lijmen van borden van alle afmetingen. 



Excellence by Everlux
 

Het Excellence 
veiligheidsbordensysteem laat 

veiligheidsborden naadloos opgaan in 
luxueuze en stijlvolle omgevingen. Het 

benadrukt de esthetische en decoratieve stijl. 
Excellence gebruikt uitsluitend hoogwaardige 

en innovatieve materialen voor alle 
ondergronden. 

Het Excellence bordensysteem heeft een esthetische 
afwerking waarin alle achtergrondkleuren worden 

uitgestraald, ongeacht de omstandigheden 
(aanwezigheid/afwezigheid van licht). 

Excellence is een gepatenteerd product. 
  

Voornaamste kenmerken: 
- Innovatief ontwerp 

- De borden maken zowel de pictogrammen als de kleuren 
zichtbaar in het donker 

- De borden zijn leverbaar in mat acrylglas, geborsteld roestvrij 
staal en transparant acrylglas 

- De borden worden geleverd met bevestigingsaccessoires 

Everlux maritime

Ertecna biedt met zijn catalogus met fotoluminescerende 
maritieme veiligheidsborden een specifieke tool voor de 
maritieme industrie, conform de IMO-resoluties, het 

SOLAS-verdrag en de ISO-normen.  Met deze tool kunnen 
scheepsleveranciers, scheepsbouwers, eigenaars en 

beheerders en hun veiligheidsofficiers en inkoopmanagers 
snel de technische details van het ontwerp en de installatie 

van veiligheidsborden begrijpen, om te voldoen aan de 
meest recente normen voor veiligheidsborden, zodat 

ze hun bemanningen en passagiers een zeer veilige 
omgeving kunnen bieden.  

  
Productcertificatie: 

Lloyd’s Register Type Approval 
MED-certificatie 

Service Suppliers Approval
www.everluxmaritime.com

www.excellencebyeverlux.eu

Everlux project

De is speciaal ontwikkeld voor ontwerpers en andere technici 
die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van borden, en biedt 
ondersteuning bij het opstellen van projecten voor veiligheidsborden. 
Leverbaar in twee verschillende versies en daardoor geschikt voor 
bordenprojecten, niet alleen in AutoCAD maar ook voor tekeningen in 
beeldformaat (jpeg, bmp, png) of dxf. 

Deze tool is op dit moment alleen leverbaar in de Engelse taal.

everluxproject@everlux.eu

by 



Praktijktest voor het vergelijken van 
fotoluminescerende producten

1. Zoek een plek die door een fluorescentielamp wordt verlicht, en 
waar u, nadat u het licht hebt uitgedaan, volledig bent geïsoleerd 
van alle lichtbronnen (binnen of buiten);

2. Plaats hier de diverse borden met het fotoluminescerende 
oppervlak naar boven gericht gedurende 5 minuten zo dicht moge-
lijk bij de fluorescerentielamp (de ideale afstand is circa 20cm);

3. Blijf op de plek, en plaats de borden op een tafel met het 
fotoluminescerende oppervlak naar beneden gericht, en doe alle 
lichten uit; 

4. Wacht 2 minuten (de eerste 2 minuten zijn niet van belang);

5. Draai de borden om (met het fotoluminescerende oppervlak naar 
boven gericht) en kijk 15 minuten lang hoe hun lichtintensiteit 
vermindert (na 15 minuten zijn de verschillen in lichtgevendheid 
proportioneel)



Conform de wetgeving, normen en klantbescherming om kwaliteit 
en conformiteit te garanderen, zijn onze handelsmerken op alle 

, ,  en  borden gedrukt.

www.everlux.eu
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