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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 



 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 
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Fire protection - Safety signs 

Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ các 
tình huống cần thiết., để chỉ báo cụ thể và rõ ràng vị trí và đặc tính của: 

a) Các phương tiện báo động cháy và các phương tiện điều khiển bằng tay; 

b) Các phương tiện giúp thoát khỏi dám cháy; 

c ) Các loại phương tiện chống cháy; 

d) Các phương tiện ngăn ngừa đám cháy lan rộng; 

e) Các khu vực và các vật liệu có nguy cơ nguy hiểm cháy đặc biệt. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kí hiệu sử dụng trong các bản đồ và sơ đồ thuộc ISO 6790 (TCVN 
5040: 1989). 

Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 6309: 1987. 

1.Các dấu hiệu an toàn cháy 

Các dấu hiệu an toàn cháy được trình bày thành dạng bảng theo thứ tự như phân loại ở trong phần lĩnh vực 
áp dụng. Trong mỗi bảng phần ý nghĩa của dấu hiệu có phần tiếng Anh ở dưới tiếng Việt. 

Hình dạng và màu sắc của các dấu hiệu an toàn cháy trong tiêu chuẩn này là phù hợp với TCVN 5053 : 
1990. 

1.1.Các phương tiện báo động cháy và điều khiển bằng tay 

 



 

 



 



 


