Узорци ознака опасности
Опасност класе 1
Експлозивне материје и предмети са експлозивном материјом

(Бр. 1)
Подкласе 1.1, 1.2 и 1.3
Симбол (бомба која експлодира): црн;
Основа: наранџаста;
Број „1“ у доњем углу

(Бр. 1.4)

(Бр. 1.5)

(Бр. 1.6)

Подкласа 1.4

Подкласа 1.5

Подкласа 1.6

Основа: наранџаста; Бројеви: црни; Знакови морају имати висину од 30 mm и дебљину од 5 mm
(за ознаку опасности од 100 mm х 100 mm); Број „1“ у доњем углу
** место за подкласу – без податка, ако експлозивно својство представља споредну опасност
* место за групу компатибилности – без податка, ако експлозивно својство представља споредну
опасност
Опасност класе 2
Гасови

(Бр. 2.2)
Незапаљиви, неотровни гасови
Симбол (плинска боца): црн или бео;
Основа: зелена;
Број „2“ у доњем углу

(Бр. 2.1)
Запаљиви гасови
Симбол (пламен): црн или бео
[осим у случајевима предвиђеним ставом
5.2.2.2.1.6 (d)]
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Основа: црвена;
Број „2“ у доњем углу
Опасност класе 3
Запаљиве течне материје

(Бр. 3)
Симбол (пламен): црн или бео
Основа: црвена;
Број „3“ у доњем углу

(Бр. 2.3)
Отровни гасови
Симбол (мртвачка глава са укрштеним
костима): црн;
Основа: бела; Број „2“ у доњем углу
Опасност класе 4.1
Опасност класе 4.2
Запаљиве чврсте
материје,
самореагујуће
материје и
десензитизоване
експлозивне чврсте
материје

(Бр. 4.1)
Симбол (пламен): црн;
Основа: бела са седам
вертикалних црвених
линија;
Број „4“ у доњем углу

Опасност класе 4.3

Самозапаљиве
материје

Материје које у контакту са водом развијају
запаљиве гасове

(Бр. 4.3)
Симбол (пламен): црн или бео;
Основа:плава;
Број „4“ у доњем углу

(Бр. 4.2)
Симбол (пламен):
црн; Основа: горња
половина бела, доња
половина црвена;
Број „4“ у доњем
углу

Опасност класе 5.1
Оксидирајуће материје

Опасност класе 5.2
Органски пероксиди

(Бр. 5.1)

(Бр. 5.2)
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Симбол (пламен изнад круга): црн;
Основа: жута;
Број „5.1“ у доњем углу

Симбол (пламен): црн или бео;
Основа: горња половина црвена; доња половина
жута;
Број „5.2“ у доњем углу
Опасност класе 6.2

Опасност класе 6.1
Отровне материје

Заразне материје

(Бр. 6.1)
Симбол (мртвачка глава са укрштеним костима):
црн;
Основа: бела; Број „6“ у доњем углу

(Бр. 6.2)
На доњој половини ознаке опасности може да
буде наведено: „ЗАРАЗНЕ МАТЕРИЈЕ“ и „У
СЛУЧАЈУ ОШТЕЋЕЊА ИЛИ
ОСЛОБАЂАЊА ОДМАХ ОБАВЕСТИТИ
ОРГАНЕ ЗДРАВСТВА“; Симбол (три
полумесеца стављена на круг) и подаци: црн;
Основа: бела;
Број „6“ у доњем углу

Опасност класе 7
Радиоактивне материје

(Бр. 7A)
Категорија I –WHITE/БЕЛО
Симбол (тролист): црн;
Основа: бела; Текст (обавезан):
црн у доњој половини ознаке
опасности:
„RADIOACTIVE“
„CONTENTS...“
„ACTIVITY...“;
Једна вертикална црвена
линије следи иза речи
„RADIOACTIVE“;
Број „7“ у доњем углу

(Бр. 7B)
(Бр. 7C)
Категорија II –
Категорија III –
YELLOW/БЕЛО
YELLOW/БЕЛО
Симбол (тролист): црн; Основа: горња половина жуте боје са
оквиром беле боје, доња половина беле боје;
Текст(обавезан): црн на доњој половини ознаке опасности:
„RADIOACTIVE“
„CONTENTS...“
„ACTIVITY...“;
У црно уоквиреном пољу: „TRANSPORT INDEX“;
Две вертикалне црвене линије
Три вертикалне црвене линије
следе иза речи
следе иза речи
„RADIOACTIVE“
„RADIOACTIVE“
Број „7“ у доњем углу
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(Бр. 7E)
Фисионе материје класе 7
Основа - бела; текст (обавезан):
црно у горњој половини ознаке
опасности: „FISSILE“;
У црно уоквиреном пољу у доњој
половини ознаке опасности:
„CRITICALITY SAFETY INDEX“;
Број „7“ у доњем углу
Опасност класе 8

Опасност класе 9

Нагризајуће материје

Разне опасне материје и предмети

(Бр. 8)
Симбол (течности које се просипају из две
епрувете и нагризају шаку и метал): црн;
Основа: горња половина беле боје; доња
половина црне боје са оквиром беле боје;
Број „8“ у доњем углу

(Бр. 9)
Симбол (седам вертикалних линија у горњој
половини): црн; Основа: бела;
Број „9“ подвучен у доњем углу
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