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1. 1. 1. 1. ProduktProduktProduktProdukt     
 

   etterlysende sikkerhetskilter 

 

2. 2. 2. 2. ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse 
 

Etterlysende hardplast, 2 mm tykkelse, antistatisk overflate og lett å rengjøre. 
 

 

3. 3. 3. 3. BrukBrukBrukBruk 

 
Som angitt i Everlux-katalogen i kapittelet “Everlux” og underkapittelet "Rømningsplan".      

 
Rømningsplaner for hoteller, skoler, kjøpesentre, sykehus osv.: Bør monteres ved hovedinnganger, korridorer 
og haller, samt i områder med stadig trafikk av brukere (ved siden av heiser, garderober osv.), 
trappeoppganger, tilfluktsområder. Monteres av sikkerhetsansvarlige.  
 
Rømningsplaner for hoteller og pleiehjem: Bør monteres på rom- eller leilighetsdører.  

    
 
 

4. 4. 4. 4. BrannmotstandBrannmotstandBrannmotstandBrannmotstand 

    
Flammesikker, selvslokkende (tilsvarer brannklasse M1). 
Materialet har god brannmotstand og bidrar ikke til spredning av brann ettersom det er klassifisert som 
flammehemmende (i henhold til IEC 60092-101:2002). 

    
    

5. 5. 5. 5. Etterlysende egenskaperEtterlysende egenskaperEtterlysende egenskaperEtterlysende egenskaper 

    
-produkter overholder helt og holdent den internasjonale standarden NS 3926-1:2009, DIN 67510-4: 

2008 og ISO 16069:2004 samt resolusjonen IMO A.752 (18). Ved en stimulering på 1000 lux i 5 minutter har 
produktet følgende etterlysende egenskaper: 

 
 

Tid etter fjerning av eksiterende lys (i minutter)Tid etter fjerning av eksiterende lys (i minutter)Tid etter fjerning av eksiterende lys (i minutter)Tid etter fjerning av eksiterende lys (i minutter)    Lysstyrke (mcd/sqmLysstyrke (mcd/sqmLysstyrke (mcd/sqmLysstyrke (mcd/sqm PPPP
PPPP))))    

10 minutter 

60 minutter 

215 

30 
Lysstyrke 100 ganger høyere enn menneskeLysstyrke 100 ganger høyere enn menneskeLysstyrke 100 ganger høyere enn menneskeLysstyrke 100 ganger høyere enn menneskeøyets øyets øyets øyets 

oppfattelsesterskel:oppfattelsesterskel:oppfattelsesterskel:oppfattelsesterskel: 
    

Periode med lyssvekkelse Periode med lyssvekkelse Periode med lyssvekkelse Periode med lyssvekkelse 
(minutter)(minutter)(minutter)(minutter)    

0,32 mcd/mP

2
P 3100 
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6. 6. 6. 6. Dimensjoner, bilder og fargerDimensjoner, bilder og fargerDimensjoner, bilder og fargerDimensjoner, bilder og farger 
    

Produktene samsvarer med vår katalog og nasjonale og internasjonale standarder og lover. 
 

Størrelser:  
Som angitt i Everlux-katalogen: 
• 200 x 300 mm, til rømningsplaner i hoteller og pleiehjem 
• 400 x 300, 600 x 400 eller 900 x 600 mm til rømningsplaner på hoteller, skoler, kjøpesentre, sykehus o.l. 

 
Symboler og farger:   
Rømningsplaner indikerer hvor brannslokkingsapparater, brannslanger, brannalarmer og rømningsveier 

befinner seg. 
De generelle sikkerhetsinstruksene og forklaringene trykkes på engelsk, fransk, tysk og spansk.  

 
 

7. 7. 7. 7. TrykkTrykkTrykkTrykk 
 

Silketrykk: Blank, UV-bestandig kvalitetsmaling. 
 

8. 8. 8. 8. RengjøringRengjøringRengjøringRengjøring 

 
Produktene krever ikke noe særskilt vedlikehold, rengjøres med en tørr, ren klut eller en klut som er fuktet 
med vann (uten rengjøringsmidler). 

 

9. 9. 9. 9. GarantiGarantiGarantiGaranti 
 

Forutsatt normale monteringsforhold og riktig rengjøring gis det fem års garanti. 
Ved bruk utendørs kan garantien begrenses som følge av eksponering for skiftende temperaturer, fuktighet og 
andre ekstreme miljøer. 

 

10. 10. 10. 10. Helse og sikkerhetHelse og sikkerhetHelse og sikkerhetHelse og sikkerhet 

 
Produktet inneholder ingen radioaktive stoffer. 
Når det gjelder toksisitet, vurderes produktet som trygt (europeisk standard EN 71-3.) 

 

11. 11. 11. 11. KvalitKvalitKvalitKvalitet og sertifiseringet og sertifiseringet og sertifiseringet og sertifisering 

 
 -produkter har typegodkjenningsbevis fra Lloyd’s Register. 

Kvaliteten på -produkter sikres av en streng kvalitetskontroll med tester i vår eget laboratorium i 
henhold til alle relevante standarder. 

 

12. 12. 12. 12. Lovgivning og standarderLovgivning og standarderLovgivning og standarderLovgivning og standarder 
 

Alle våre skilter overholder følgende standarder: 
 
 

• ISO 16069:2004 
• ISO 7010:2003  
• ISO 3864 
• DIN 67510 

• ISO 23601:2009 
• NS 3925:2003  
• NS 3926-1:2009  
• NS 3926-2:2009 

 


