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Paranna työturvallisuutta ja
vaatimustenmukaisuutta
Bradyn turvamerkintäratkaisuilla

Paranna työturvallisuutta
Työturvallisuusriskien hallinta työtapaturmien välttämiseksi on tärkeää niin työntekijöiden kuin yrityksenkin kannalta.
Taloudellisesti vakaa toimintastrategia suojelee yritystä ja voi jopa parantaa sen kannattavuutta. Jokaisesta
työtapaturmasta syntyy kuluja ja mahdollisesti myös vakavia inhimillisiä seurauksia, jotka vaikuttavat niin
työilmapiiriin kuin tuottavuuteen.
Jokaisesta työtapaturmasta voi seurata vakavia henkilövahinkoja. Lähes aina seurauksena on merkittäviä välillisiä
kustannuksia. Niitä ovat muun muassa:
•

loukkaantuneen työntekijän työajan menetys

•

loukkaantunutta työntekijää auttavien työntekijöiden
ja esimiesten työajan menetys

•

tapaturmapaikan siivous ja tapaturman vuoksi
keskeytyneiden toimintojen käynnistäminen

•

loukkaantuneen työntekijän väliaikaisen sijaisen
palkkaaminen tai nimeäminen

•

mahdollisten materiaalisten vahinkojen
korjaamiseen tai vaihtamiseen kuluva aika ja
kustannukset

•

työntekijän täysimääräisen tai osittaisen
palkanmaksun jatkuminen ja korvaukset

•

työilmapiirin ja mahdollisesti tehokkuuden
heikkeneminen

•

vakuutusmaksujen nousu

•

tapaturman jälkeiset hallinnolliset kulut ja paperityöt.

Bradyn turvamerkintäratkaisujen tavoitteena on estää työtapaturmia, parantaa tehokkuutta ja suojata tuottavuutta.

Miksi Brady?
Brady Corporationilla on yli 100 vuoden kokemus ihmisten, tuotteiden ja toimitilojen tunnistamisesta ja
suojaamisesta. Se tarjoaa kestäviä ja liiketoiminnan kannalta olennaisia ratkaisuja ankariinkin työolosuhteisiin.
Materiaalitieteen asiantuntijamme ja helppokäyttöiset tulostusratkaisumme auttavat asiakkaita parantamaan
työturvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta kaikkialla maailmassa.
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Paranna vaatimustenmukaisuutta
Lähes joka maassa ja myös Euroopan unionissa sovelletaan lukuisia työolosuhteita koskevia vaatimuksia, joita on
noudatettava työtapaturmien välttämiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi.
Brady tarjoaa kestäviä turvamerkintäratkaisuja, joiden avulla työpaikka voidaan nopeasti sopeuttaa teknisten
standardien, kansallisen lainsäädännön ja EU-direktiivien vaatimuksiin.
Euroopan unionin
•

direktiivi 89/391/ETY työntekijöiden asianmukaisesta suojelusta

•

direktiivi 89/655/ETY työntekijöiden käyttämien työvälineiden suojelusta

•

direktiivi 92/58/ETY turvallisuusmerkinnöistä (liitteet II, III, IV, V ja VI)

•

direktiivi 2000/60/EY vesistöjen suojelusta

•

asetus 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP)

Tanska
•

DS 134 – Piirustusten ja putkistojen merkintä väri- ja kirjainkoodein

Suomi
•

SFS 3701 – Putkistojen merkintä virtaavan aineen tunnusvärein ja -kilvin

Norja
•

NS 813 – Putkistojen merkintä virtaavan aineen tunnusvärein

Ruotsi
•

SS 741:1017 – Kaasu-, neste- ja ilmanvaihtolaitteiden merkinnät

•

AFS 2017:43 – Työpaikkojen kemialliset vaarat

•

AFS 2006:04 – Työvälineiden käyttö

Noudata kaikkia standardeja
Bradyn yksilöitävät merkintäratkaisut mahdollistavat kaikenlaisten standardien, vaatimusten ja lakien
noudattamisen parantaen työturvallisuutta.
Ota yhteyttä ja kerro erikoistarpeistasi!
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Vahinkokäynnistysten Vuodontorjunta
estolaitteet
Miksi?
Vahinkokäynnistysten estolaitteiden avulla voidaan estää
huollon aikana sattuvia työtapaturmia.

Miksi?
Vuodontorjunnalla estetään liukastumiset ja kaatumiset
työpaikalla.

Miten?
Koneen virta katkaistaan ennalta määritellyn
vaiheittaisen konekohtaisen menettelyn mukaisesti
käyttämällä riippulukkoja ja tähän tarkoitettuja
estolaitteita.

Miten?
Nesteet hävitetään nopeasti ja helposti, jolloin
estetään niiden vuotaminen lattialle tai saastuttamaan
ympäristöä. Vuodontorjuntaratkaisut ovat saatavana
muun muassa kuivausrakeina ja erilaisina liinoina.

Tarjonta
Brady toimittaa kattavan vahinkokäynnistysten
estoratkaisun, joka sisältää meidän
asiantuntemuksemme, ohjelmiston ja palvelut
menettelyohjeiden kirjaamiseen sekä estolaitteet.

Tarjonta
Brady tarjoaa laajan valikoiman vuotosäiliöitä ja
polypropeenimattoja, SOC-paloja, arkkeja, tyynyjä
ja mattoja niin ennakoivaan vuodontorjuntaan kuin
vuotojen puhdistukseen.

Napsauta tai skannaa
QR-koodi
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Napsauta tai skannaa
QR-koodi

Putkimerkinnät

Työalueen merkinnät

Miksi?
Putkimerkinnät auttavat työntekijöitä, alihankkijoita
ja palohenkilökuntaa toimimaan varovaisesti
vuototapauksissa ja venttiilejä käsiteltäessä.

Miksi?
Työalueen merkitseminen auttaa estämään liikkuvien esineiden aiheuttamia tapaturmia tai lieventämään tapaturmien
vakavuutta, jos hätävarusteita ei ole saatu paikalle ajoissa.

Miten?
Putkimerkinnöistä näkee nopeasti virtaussuunnan ja
putkistossa mahdollisesti virtaavan vaarallisen nesteen.
Putkimerkintöjä on saatavana erivärisinä värikoodeina,
erikokoisina ja erilaisilla kiinnitys- ja kuljetusmenetelmillä.

Miten?
Merkinnät kannattaa sijoittaa varaston eri osiin,
lastauslavoille, trukkien työskentelyalueelle,
kulkuväylille, hätävarusteiden läheisyyteen sekä
osoittamaan turvalliset kävelyreitit.

Tarjonta
Brady tarjoaa lähes kaikenlaisia putkimerkintöjä, minkä
lisäksi voit yksilöidä omaan toimipaikkaasi sopivan
putkimerkinnän.

Tarjonta
Brady tarjoaa laajan valikoiman kestäviä työalueiden
merkintäratkaisuja, kuten kiinteitä tai vaihdettavia
merkintöjä monenlaisin värikoodein.

Napsauta tai skannaa
QR-koodi

Napsauta tai
skannaa QR-koodi
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Turvamerkinnät

Merkintäjärjestelmä

Miksi?
Turvamerkinnät auttavat pelastamaan ihmishenkiä ja
täyttämään lakisääteiset vaatimukset.

Miksi?
Merkintäjärjestelmän avulla voidaan estää trukkien,
tikkaiden, telineiden, porakoneiden, turvavöiden
ja muiden laitteiden ja välineiden rikkoutumisen
aiheuttamia tapaturmia.

Miten?
Turvamerkinnät ovat käytännöllinen tapa ilmoittaa
nopeasti kiellot, velvoitteet, varoitukset, evakuointiohjeet,
paloturvallisuusohjeet, hätä- ja pelastustiedot siellä,
missä nämä tiedot ovat kaikkein tärkeimpiä.

Miten?
Merkintäjärjestelmä näyttää laitteiden viimeisimmät
tarkastus- ja testitiedot laitteeseen kiinnitettävässä
telineessä olevien vaihdettavien merkintälappujen
avulla.

Tarjonta
Bradyn tuotevalikoimasta löytyvät kaikki ISO 7010
-standardin mukaiset turvamerkinnät, minkä lisäksi voit
luoda itsellesi tarvitsemasi merkinnän.

Tarjonta
Brady tarjoaa kattavan ja yksilöitävän valikoiman
tuotteita, joilla merkinnät voidaan toteuttaa
vaikuttamatta merkittävän kohteen käyttöön.

Napsauta tai skannaa
QR-koodi
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Napsauta tai skannaa
QR-koodi

Turvallisuusohjelmisto Turvamerkintätulostimet
Miksi?
Turvallisuusohjelmiston avulla turvallisuuspäälliköt voivat
ottaa tarvittaessa nopeasti käyttöön merkintäratkaisuja.

Miksi?
Paikan päällä tulostettavat turvamerkinnät parantavat
turvallisuutta ja säästävät arvokasta aikaa, kun ei tarvitse odottaa toimituksia. Turvamerkintöjä ei myöskään
tarvitse säilyttää tulevaa käyttöä varten.

Miten?
Turvallisuusohjelmisto tarjoaa digitaalisen työnkulun
lupamenettelylle ja mahdollistaa monenlaisten
turvamerkintöjen, putkimerkintöjen, työalueen
merkintöjen ja virrankatkaisumerkintöjen suunnittelun.

Miten?
Muutaman tarramateriaalin avulla voit tulostaa
kaikki tarvitsemasi merkinnät silloin, kun tarvitset
niitä. Turvamerkintätulostimilla voit tulostaa kestäviä
turvamerkintöjä, putkimerkintöjä, työalueen merkintöjä,
virrankatkaisumerkintöjä sekä turvamenettelyohjeita
paikan päällä aina tarvittaessa.

Tarjonta
Brady tarjoaa ammattikäyttöön tarkoitetun intuitiivisen
ohjelmiston ja sovelluksia, joiden avulla on mahdollista
suunnitella turvamerkintöjä sekä luoda, muokata,
hyväksyä ja tulostaa useammalla toimipaikalle
tarkoitettuja turvamenettelyohjeita.

Tarjonta
Brady tarjoaa lämpösiirto- ja mustesuihkutulostimia,
joilla voi luoda erikokoisia yksi-, moni- ja nelivärisiä
turva- ja putkimerkintöjä. Materiaalit ovat kestäviä ja
sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Napsauta tai skannaa
QR-koodi

Napsauta tai skannaa
QR-koodi

Turvallisuuspalvelut
Autamme valitsemaan ja ottamaan käyttöön nopeasti tarpeitasi parhaiten vastaavat turvamerkintäratkaisut!
Bradyn asiantuntija tulee kutsusta toimipaikallesi ja laatii maailmanlaajuisiin parhaisiin käytäntöihin
pohjautuvan räätälöidyn raportin, jossa kerrotaan, miten voit parantaa työturvallisuutta ja
vaatimustenmukaisuutta turvamerkintäratkaisujen avulla.
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Brady Corporation
Missiomme on tunnistaa ja suojata ihmisiä, tuotteita ja toimitiloja
BRADY VALMISTAA JA TOIMITTAA:

BRADY perustettiin vuonna 1914 Eau Clairessa,
Wisconsinissa nimellä W.H. BRADY Co. Vuonna 1998
nimestä tuli BRADY Corporation. Yhtiö alkoi myydä
tuotteita kansainvälisesti vuonna 1947. Vuonna 1984
BRADY listautui Nasdaq-pörssiin. Vuonna 1999 yrityksen
osakkeet siirrettiin New Yorkin pörssiin, missä niitä
kaupataan tunnuksella BRC. Yrityksen maailmanlaajuinen
pääkonttori sijaitsee Milwaukeessa Wisconsinissa.

TOIMINNOT LUKUINA:
• 6 500 työntekijää ympäri maailmaa
• Toimintaa 29 maassa
• Myyntiä yli 100 maahan yli 4 400
jälleenmyyjäkumppanin kautta.

Afrikka
Randburg, Etelä-Afrikka
Puh.: +27 11 704 3295
Sähköposti: africa@bradycorp.com

Norja
Kjeller
Puh.: +47 70 13 40 00
Sähköposti: norway@bradycorp.com

Turkki
Istanbul
Puh.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Sähköposti: turkey@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgia
Puh.: +32 (0) 52 45 78 11
Sähköposti: benelux@bradycorp.com

Ranska
Roncq
Puh.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Sähköposti: france@bradycorp.com

Unkari
Budaörs
Puh.: +36 23 500 275
Sähköposti: central_europe@bradycorp.com

Espanja ja Portugali
Madrid, Espanja
Puh.: +34 900 902 993
Sähköposti: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Romania
Bukarest
Puh.: +40 21 202 3032
Sähköposti: central_europe@bradycorp.
com

Venäjä
Moskova
Puh.: +7 495 269 47 87
Sähköposti: central_europe@bradycorp.com

Italia
Gorgonzola
Puh.: +39 02 26 00 00 22
Sähköposti: italy@bradycorp.com

Ruotsi, Suomi, Baltian maat
Kista, Ruotsi
Puh.: +46 (0) 8 590 057 30
Sähköposti: sweden@bradyeurope.com

Keski- ja Itä-Eurooppa
Bratislava, Slovakia
Puh.: +421 2 3300 4800
Sähköposti: central_europe@bradycorp.com

Saksa, Itävalta ja Sveitsi
Egelsbach, Saksa
Puh.: +49 (0) 6103 7598 660
Sähköposti: germany@bradycorp.com

Lähi-itä FZE
Dubai, UAE
Puh.: +971 4881 2524
Sähköposti: me@bradycorp.com

Tanska
Odense
Puh.: +45 66 14 44 00
Sähköposti: denmark@bradycorp.com

Ympäristövaikutuksen pienentämiseksi Brady
rajoittaa uusien painosten määrää.
Päivitetyt versiot ovat aina ladattavissa osoitteesta
www.bradyeurope.com.
Tunnus:

EUR-M-929-FI
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Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti
Banbury, Yhdistynyt kuningaskunta
Puh.: +44 (0) 1295 228 288
Sähköposti: uk@bradycorp.com

Sinun jälleenmyyjäsi

16.11.2017

YRITYS

• merkintään ja turvallisuuden parantamiseen tarkoitettuja tuotteita,
kuten merkintöjä, tulostusjärjestelmiä ja ohjelmiston, jolla
merkintöjä voi tehdä tarvittaessa paikan päällä
• johtojen merkintäratkaisuja, kuten muun muassa tarramateriaaleja
ja välineitä johtojen ja kaapelien merkitsemiseen sähkö-,
tietoliikenne- ja televiestintäaloille
• tehokkaita merkintätuotteita, kuten tarroja ja merkintöjä, joiden
luettavuus ja liimautuvuus säilyvät ankarissakin käyttöolosuhteissa
• ihmisten tunnistamiseen ja turvallisuuden parantamiseen
tarkoitettuja tuotteita, joilla varmistetaan, että oikeat ihmiset ovat
oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

