Sinalização de Segurança
Sinalização

Sinalização de Orientação e Salvamento Fotoluminescente
A Brady oferece uma linha completa de placas fotoluminescente com as simbologias normatizadas para orientação de saida de emergência e
sinalização para equipametnos de combate a incêndio.
As placas são produzidas em PVC rígido fotoluminescente 2mm de espessura, não inflamável, auto-extinguivel, não radioativo e não tóxico.
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Intensidade
luminosa após
10 minutos
(valor em mcd/m2)

2.250

Tempo atenuação/Minutos

Material: PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 2mm de espessura;
Impressão: Por serigrafia com tinta de alta qualidade;
Resistência ao fogo: Autoextinguível, em conformidade com à norma IEC 60092-101, exigido
pela NBR 13434 parte 3;
Resistência à Névoa Salina e Intemperismo: Em exposição é resistente a mais de 120h, estando
assim em conformidade com a ISO 92227, ISO 11341 e ISO 105-A02, exigido pela NBR 13434 parte3;
Superfície: Antiestática e fácil limpeza;
Características Químicas: Não radioativo, atóxico e isento de fósforo e chumbo;

Intensidade
luminosa após
60 minutos
(valor em mcd/m2)

Tonalidade de luz
emitida pelo sinal
na ausência de luz
ambiente (W) - branco

Autonomia do sinal
(valor em minutos)

Cor em período de
autonomia (K) amarelo esverdeado

Código de Cor

1.800

Eficácia
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Caracteristicas técnicas:

Marca do Fabricante é a Garantia de Qualidade e Procedência do Produto
A Norma NBR 13434-3 e a IT 20 CBSP, exije que todas as placas sejam
identificadas com o nome do fabricante e eficiência fotoluminescente.

Nossos produtos atendem às seguintes referências normativas:
ABNT NBR 13434 | 2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico
Parte 1: Princípios de projeto
Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis que devem ser atendidos na instalação do sistema de sinalização de segurança contra incêndio e p nico em edificações.
Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores
Objetivo: Padroniza as formas, as dimensões e as cores da sinalização de segurança contra incêndio e p nico utilizada em edificações, assim como
apresenta os símbolos adotados.
Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Define os requisitos mínimos de desempenho e os métodos de ensaio exigidos para sinalização contra incêndio e p nico de uso interno e
externo às edificações, a fim de garantir a sua legibilidade e integridade.
IT20-CBSP
Esta Instrução Técnica fixa as condições exigíveis que devem satisfazer o sistema de sinalização de emergência em edificações e áreas de risco,
atendendo ao previsto no Decreto Estadual n 46.076 01.

Placas Fotoluminescentes para Plataformas, Portos e Navios
Placas fotoluminescente para plataformas, portos e navios com alta capacidade
de radiação luminosa, a qual depende do tempo de exposição à luz ambiente
• De acordo com as exigências Internacionais da IMO
Descrição
Material
Medidas
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Placas fotoluminescente para plataformas, portos e navios
PVC Rígido Fotoluminescente 2mm não inflamável,
auto-extinguível
15 x 15cm
20 x 20cm
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C7027

C7032

C7037

C7038

C7042

C7044

C7046

C7049

Sinalização de Segurança

Placas para sinalização de orientação e salvamento fotoluminescente com alta capacidade de
radiação luminosa, a qual depende do tempo de exposição à luz ambiente, ilumina até 8 hs.

Descrição
Material

• De acordo com as novas leis, NBR13434
• Evite multas, sinalize sua empresa de acordo com a NBR e Instrução técnica do corpo de bombeiro

Medidas

Sinalização

Placas para Sinalização de Orientação e Salvamento Fotoluminescentes
Placas para sinalização de orientação e
salvamento fotoluminescente
PVC Rígido Fotoluminescente 2mm não
inflamável, auto-extinguível
24 x 12cm
40 x 10cm
20 x 7cm (C6980)
20 x 10 (C6981 ao C6998)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

C6966

C6967

C6968

C6969

C6970

C6971

C6972

C6973

C6974

C6975

C6976

C6979

C6965

C6977

C6978

C6980

C6981 ao C6998
(Sinalização de pavimentação nas escadas (indique o andar)

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO CADEIRANTE - 40x10cm

C6999

C7000

C7001

C7002

C7003

C7004

C7005

C7006

SINALIZAÇÃO CADEIRANTE QUADRADA - 12x12cm e 20x20cm

C7008

C7007

C7010

C7009

SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME - 15x15cm e 20x20cm

C7011

C7012

C7013

C7014

C7015

C7016

C7017

C7018

Placas Fotoluminescentes para Sinalização de Agentes de Extintores
Placas para sinalização de agentes de extintores com alta capacidade de radiação
luminosa, a qual depende do tempo de exposição à luz ambiente, ilumina até 8hs

Descrição

• Atende Instruções técnicas do Corpo de Bombeiro

Medidas
De Acordo

C6957

C6958

C6959

C6960

Material

C6961

C6962

Placas para sinalização de agentes de extintores
PVC Rígido Fotoluminescente 2mm não inflamável,
auto-extinguível
15x20mm
NBR13434

C6963

C6964
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