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Sicherheitsfarbe: Blau 

Kontrastfarbe und 

16 m

8 m

4 m

INFORMAÇÃO / OBRIGAÇÃO

Formulário básico:
 Círculo

 
(Sinal azul RAL 5005)

 
Borda clara: branco

símbolo gráfico: 
Branco

Use proteção para as mãos
Indicação de regras e normas nas quais o sinal

está definido

Para que os sinais de segurança sejam facilmente reconhecíveis,
a escolha do tamanho é decisivo, dependendo das condições 
locais. O tamanho depende da distância (largura) da qual o sinal 
ainda deve ser reconhecível. Você pode encontrar informações 
mais detalhadas sobre a faixa de detecção.

Schildgrößen Erkennungsweite

Ø  25 mm bis  1 Meter
Ø  50 mm bis  2 Meter
Ø 100 mm bis  4 Meter
Ø 200 mm bis  8 Meter
Ø 315 mm bis 12 Meter
Ø 400 mm bis 16 Meter
Ø 600 mm bis 24 Meter

Com uma maior distância de visualização, sinais
maiores são percebidos tão grandes quanto 
pequenos sinais a uma curta distância.



INFORMAÇÃO / OBRIGAÇÃO

sinalização
PROTEÇÃO

 usar mascara  usar proteção 
   respiratória

 use aparelho 
  respiratório  
    autônomo

 use mascara  
    de solda

 usar proteção 
       facial

DIMENSÕES:

- 150 MM
- 200 MM
- 300 MM
- 400 MM

 REFª 500 -  REFª 501 -  REFª 502 -  REFª503 - 

 REFª 504 -  



573868 Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz  benutzen

O sinal de segurança de obras dá uma importante contribuição 
para a proteção da segurança e da saúde nos trabalhadores de
obras, regulamentado pela Portaria do segurança de obras ) e 
pela Lei de Saúde e Segurança Ocupacional.

sinalização
PROTEÇÃO EM OBRA

Na entrada do estaleiro de obras, são fornecidas informações 
sobre os perigos e o comportamento necessário no estaleiro de
obras. Placas obrigatórias indicam aos funcionários que o 
equipamento de proteção individual necessário deve ser usado.
Sinais de aviso e proibição também ajudam a prevenir 
acidentes. Números de telefone importantes podem ser 
anotados no quadro de chamadas de emergência e, portanto, 
podem ser acessados rapidamente em caso de emergência. A 
placa à prova de intempéries e fácil de transportar apoia o 
coordenador de segurança e saúde durante a execução do 
projeto de construção.

 Placa de obra standard - 750 mm x 1200 mm

INFORMAÇÃO / OBRIGAÇÃO

  usar proteção    
ouvidos e cabeça

  usar  proteção   
 olhos e cabeça

 olhos e ouvidos
  usar proteção   

     

       usar proteção ouvidos,    
    olhos e cabeça

 REFª 505 -  REFª 506 - 

 REFª 507 -  REFª 508 - 

jduarte
Rectangle



INFORMAÇÃO / OBRIGAÇÃO

  usar proteção    
   para olhos 

  usar proteção    
  para cabeça

  usar proteção
    para olhos

     

  usar proteção    
  para cabeça

  usar proteção    
      auditiva

  usar proteção    
     para pés

  usar proteção    
    para mãos       para pés

  usar proteção    

  usar roupas de   usar cinto corpo
        inteiro

  usar avental de 
      proteção

  usar sistema de

  

      retenção       
     proteção

  usar colete de
    segurança

  use  o caminho
pedreste

  usar colete de
    salva-vidas

  usar corrimão

 REFª 509 -  REFª 510 -  REFª 511 -  REFª 512 - 

 REFª 513 -  REFª 514 -  REFª 515 -  REFª 516 - 

 REFª 517 -  REFª 518 -  REFª 519 -  REFª 520 - 

 REFª 521 -  REFª 522 - 

 REFª 523 -  REFª 524 -



INFORMAÇÃO / OBRIGAÇÃO

  usario de cadeira
      de rodas

  usar transição      supervisar 
crianças na água

  emita sinal sonoro

  siga as instruções   manter fechado   garrafas  de  gás   elevador de carga
      seguras

sinalização
GERAL 

DIMENSÕES:

- 150 MM
- 200 MM
- 300 MM
- 400 MM

  retirar ficha da    
      tomada

  uso de calçado   
    antiestático

  destrave antes da
      manutenção

  permitido fumar

 fumar dento do      
espaço limitado

use lixeira  lave as mãos produtos de proteção
        da pele

 REFª 525 -  REFª 526 -  REFª 527 -  REFª 528 - 

 REFª 529 -  REFª 530 -  REFª 531 -  REFª 532 - 

 REFª 533 -  REFª 534 -  REFª 535 -  REFª 536 - 

 REFª 537 -  REFª 538 -    REFª 539 - REFª 540 - 



INFORMAÇÃO / OBRIGAÇÃO

PLACAS COM TEXTOS

DIMENSÕES:

- 100 x 150 MM
- 150 X 200 MM
- 200 X 300 MM
- 300 X 400 MM
- 400 X 600 MM

OBS: todos os sinais podem ter textos

segurança  
use proteção  
corpo inteiro para olhos  

use proteção  use proteção  
de cabeça  

use colete  

 
use  corrimão

use proteção  
auditiva  

área de  
fumadores  

use proteção  
para pés  

use roupa  
de proteção  

use cinto de  
corpo inteiro  

use proteção  
de mãos  

use calçado  
antiestático  

 REFª 541 -  REFª 542 -  REFª 543 -  REFª 544 - 

 REFª 545 -  REFª 546 -  REFª 547 -  REFª 548 - 

 REFª 549 -  REFª 550 -  REFª 551 -  REFª 552 - 
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