SÖLUSTAÐIR SKOTELDA
NEYÐARBÚNAÐUR OG VIÐBRÖGÐ
BRUNAVARNIR

ELDUR






Ýtið á næsta brunaboða
Hringið í 112
Tilkynnið um eldinn til nærstaddra
Ef reykur er í flóttaleið þá veljið næstu flóttaleið
Ekki fara inn í húsið fyrr en leyfi
hefur verið gefið

KYNNTU ÞÉR




Útgönguleiðir hússins
Staðsetningu brunaboða
Staðsetningu og notkun slökkvitækja og
neyðarbúnaðar

Staðsetning þessa
uppdráttar

Út-ljós

Brunavarnir:
Brunasamstæður – brunahólf
Húsið er ein brunasamstæða á einni hæð (xx m2 ) en skiptist í tvö
brunahólf. Sölustaður (afgreiðslusvæði, lager og baksvæði) er
samtals xx m2. Brunahólfun sölustaðar að aðliggjandi rýmum skal
vera a.m.k. EI60, með yfirborðsklæðningu í flokki I. Veggir skulu
byggðir á viðurkenndan máta og vera naglfastir.
Burðarvirki:
Brunamótstaða aðalburðavirkja sem er steinsteypt er a.m.k. R60.
Brunamótstaða burðarvirkis þaks er a.m.k. R30 (sperruþak með
gipsklæðningu).
Klæðningar:
Allar innanhússklæðningar eru í flokki 1 og gólfefni í flokki G.
Þakklæðning er a.m.k. í flokki B (roof) (t2).
Flóttaleiðir:
Alls staðar er innan við 25m í útgang. Frá sölusvæði almennings er
hvergi lengra en 10 metrar í aðalútgang. Frá sölurými eru a.m.k.
tvær óháðar flóttaleiðir sem opnast beint út. Hurðir opnast út og
opnast án opnunarbúnaðar.
Flugeldabirgðir:
Sölubirgðir eru einungis geymdar í hillum sem eru sýnilegar
viðskiptavinum. Hillurnar eru úr óbrennanlegum efnum mest 2,5 m.
á hæð og 1,2 m. á dýpt að meðtöldum skoteldum. Birgðirnar eru á
bak við þykkt plast. Rakettur eru í stöndum.

Slökkvitæki

Brunaslanga

Brunaboði

Eldvarnateppi/
Blautteppi

Brunaviðvörunarkerfi:
Brunaviðvörunarkerfi er á sölustöðum og tengt viðurkenndri
vaktstöð.

Björgunarop

Slökkvitæki:
Slökkvitæki eru staðsett á afgreiðslusvæði og lagersvæði og merkt
með viðeigandi skiltum. Einnig skal vera blautteppi á staðnum.

Stjórnstöð
brunaviðvörunar
kerfis
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Út- og neyðarlýsing:
Út- og neyðarlýsing skal vera samkvæmt byggingareglugerð nr.
441/1998 og IST EN 1838.
Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa:
Brunavarnabúnaður svo sem brunaviðvörunarkerfi, út- og
neyðarlýsing og slökkvitæki skulu vera yfirfarin og staðfest af
viðurkenndum þjónustuaðila.

