TEKNISK INFORMATION
Skilte og veste
Skilte

SIGN08

SIGN01

Skilt ca. Ø70 cm på aluminiumsplade.

Skilt ca. h = 60 cm og l = 70 cm,
vægt 1 kg.
Reflekterende på aluminiumsplade.
Anvendelse:
I Danmark og Grønland ved tilkørselsvej(e)/adgangsvej(e) til
fareområdet.
Under advarselsskiltet opsættes et underskilt.

Anvendelse:
Obligatorisk i Grønland.
Til opsætning på hegn ved indgang til magasinområde og på magasinets ydervæg/dør.

SIGN13
SIGN02
Skilt ca. h = 30 cm og l =
70 cm, vægt 1 kg.
Reflekterende på aluminiumsplade.

Sprængningsarbejde
pågår

Anvendelse:
I Danmark ved tilkørselsvej(e)/adgangsvej(e) til fareområdet
skal underskiltet opsættes sammen med advarselsskiltet.

SIGN04
Skilt ca. h = 50 cm og
l = 70 cm, vægt 1,6 kg.
Reflekterende på aluminiumsplade.

PUJORTARNEQ INNERMILLU
ATUINEQ INERTEQQUTAAVOQ

Skilt ca. h = 70 cm og l =
70 cm, vægt 2,1 kg.
Reflekterende på aluminiumsplade.

Mianersorit!
Qaartiterisoqarpoq

Fare!
Sprængning
Anvendelse:
I Grønland ved tilkørselsvej(e) / adgangsvej(e) til fareområdet skal underskiltet opsættes sammen med advarselsskiltet.

TOBAKSRYGNING OG
BRUG AF ÅBEN ILD FORBUDT

Anvendelse:
Obligatorisk i Grønland. Til opsætning på hegn ved indgang til
magasinområde og på magasinets ydervæg/dør.

Refleksvest 1
Refleksvest med påtrykt

Sprængningsleder

SIGN05
Skilt ca. h = 30 cm og l = 70 cm,
vægt 1 kg.
Reflekterende på aluminiumsplade.

NAVIALIFFIUSINNAAVOQ

FARLIGT OMRÅDE

på venstre bryst og på ryggen.
Anvendelse:
I Danmark

Anvendelse:
DANGER-EXPLOSIVES-KEEP OUT
Obligatorisk i Grønland. Til opsætning på hegn ved indgang til
magasinområde og på magasinets ydervæg/dør.
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Refleksvest 2

Ansvarsfraskrivelse

Refleksvest med påtrykt

© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan ændres uden varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produkter kan anvendes under, skal hver bruger gennemgå oplysningerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I
det maksimale omfang, som loven tillader det, fraskriver DEXPLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel
som underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, ikkeovertrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller
egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig udtrykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab
som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette dokument.
Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhørende DEXPLOC A/S.

Qaartiterinermi Pisortaq
Sprængningsleder
Shotfirer

på venstre bryst og på ryggen.

Anvendelse
I Grønland er det et lovkrav at når sprængningslederen udfører
sprængningsarbejde, skal denne bære et tydeligt og synligt skilt
med teksten ”Sprængningsleder”. Dette krav vil f.eks. være opfyldt
med en refleksvest.
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