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VAD ÄR PIKTOGRAM? 
 
Piktogram betyder bildtecken eller grafisk symbol. Ordet kommer av det latiska ordet 
pictus som betyder målad och det grekiska ordet gramma som betyder bokstav eller det 
skrivna. 
 
 
VARFÖR ANVÄNDS PIKTOGRAM? 
 
Piktogrammens syfte är att vägleda eller varna. Piktogrammen eller bildsymbolerna är 
utformade så att man ska förstå deras innebörd oavsett vilket språk man talar. 
 
Piktogram för kemisk-tekniska städprodukter beskriver var och på vilket sätt 
produkterna ska användas och är alltså till för att vägleda användaren. 
 
 
ENHETLIGA PIKTOGRAM FÖR STÄDPRODUKTER 
 
För att underlätta för användaren och undvika tolkningssvårigheter, har branschen i 
Europa tagit fram ett gemensamt, enhetligt piktogramsystem för kemisk-tekniska 
städprodukter. Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) har 
medverkat till detta. 
 
Om Din leverantör är medlem i IIH, kommer Du att se piktogram på produkterna som 
kommer därifrån. IIHs medlemsföretag har gemensamma regler för hur piktogrammen 
ska användas och har också ensamrätt till piktogrambilderna. Icke medlemsföretag har 
möjlighet att genom IIH licensieras för användning av piktogrammen. 
 
 
HUR SER PIKTOGRAMMEN UT? 
 
Det finns 17 piktogram för kemisk-tekniska städprodukter. Hur symbolerna ser ut och 
vad de betyder ser Du på sidorna 5-13. På förpackningen är varje piktogram minst 
1 x 1 cm. Piktogrammen kommer i allmänhet att vara svart-vita, men Du kan också 
komma att se piktogram i färger som leverantören valt för sin produktserie. 
 
Piktogram nr 1-8 samt 12 beskriver vilka användningsytor produkterna är avsedda för. 
En produkts användningsområde beskrivs med maximalt två sådana piktogram. 
 
Piktogram nr 9-11 samt 13-17 beskriver produkternas användnings-, tillämpnings- eller 
anbringningssätt. På en produkt finns maximalt tre sådana piktogram. 
 
Totalt kan alltså en produkt vara försedd med maximalt fem piktogram. 
Ytdesinfektionsmedel har bara ett piktogram (nr 17). 
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VAR SITTER PIKTOGRAMMEN? 
 
På kemisk-tekniska städprodukter kommer Du att finna piktogram på förpackningen. 
Piktogram kan också finnas på faktablad och i en del fall på instruktionsplanscher, som 
beskriver vilken produkt som ska användas för en specifik rengöringsprocess. 
 
 
BEHÖVER DU YTTERLIGARE INFORMATION? 
 
Om Du önskar ytterligare information om piktogrammen är Du välkommen att kontakta 
 
 Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien (IIH) 
 Box 5501 

114 85 Stockholm 
 Tel: 08-783 82 40 
 Fax: 08-783 82 39 
 
Du kan också kontakta Din leverantör. 


