GS PLUS s.f.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna
Technické činnosti v dopravě, vyroba a montáž dopravního značení
a informačních systémr3'
Firma je zapsána V oR vedeném Krajskym sottdem v Brně, oddi|

c, v|ožka 39303

PROHLASENI SHODY
podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací
část II/5 - Ostatní vfrobky
vyclaného Ministerstvem dopravy a spojri čn guns orr a.;. 20840l01-L20) Věstník dopravy
l200t, ve zněnÍ pozdějšíchzměn, rÍplnéznění Věstník dopravy č. 18/200s)
Žadate|

l

GS PLUS s.r.o.

vyrobce:

tČo:

26234912
664 48 Morav &ilY, Bohunická cesta 385/5

adresa:

V

robek:

PŤenosné svislé dopravní značky retroreflexní typ

GS.PRE

Popis a určeníqfrobku
PŤenosnou svislou dopravní značkou se rozumí dopravní značka umistěná na červenobí|epruhovaném
sloupku.
PŤenosné svislé dopravní značky retroreflexní typ

GS-PRE mají štítznačky z Fe pozinkovaného plechu
tloušťky 1 mm s dvojit1/m ohybem okraje včetně rohri' Uchycení značky ke sloupku je za ocelové C
profily objímkami z hliníkovéslitiny. Podpěmy sloupek je Fe pozinkovan! sloupek čtvercovéhoprofilu
40 mm x 40 mm. Činná plocha je vytvoŤena z retroreÍ]exní folie, baievné ptocrry jsou provedeny
sítotiskem, nebo soulepem folií.
Technická specifikace
TP 143 Systém hodnocení pŤenosnych svisllch dopravních značen.

Identifikačnírídaje dokladri
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol
Protokol

o

zkouškách a certifikátech

AZL Silničnívyvoj-ZDZspol' s r.o.
AZL Silničnívyvoj-ZDZ spol. s r.o.
o zkoušce č. 70l|220|312002 vydan;/ AZL Silničn i vyvoj-ZDZ spol. s r.o'
o zkoušce č.78l|220|312002 vydan;y AZL Silničnivyvoj.ZDZspol. s r'o.
o zkoušce č,3112900312009 vydany AZL Silničnívlvoj-ZDZspol' s r.o.
o zkoušce č.28l|22015120|0 vydany AZL Silničnívyvoj-ZDZspol. s r.o.
o zkoušce č.2l7zz013l2003 vydany
o zkoušce č.3l|220|312003 vydany

Vfrobce GS PLUS s.r.o. na vlastní odpovědnost prohlašuje a potvrzuje, Že v1frobek
svislé
',PŤenosné
dopravní znaěky retroreflexní typ GS-PRE.. je ve shodě s typem (vzorkem) v;frobku,
u něhoŽ bylo
provedeno posouzení shody zkouškou typu, Že vlastnosti vjrobku odpovídají poŽadavkrim technické
specifikace, která se na něj vztahuje aže je za podmínek vfrobcem určeného pouŽití schopen plnit svou
funkci na stavbě pozemní komunikace. Dále prohlašuje, žemá zajištěn systém jakosti, ktery zabezpečuje
shodu všech v1frobku uváděn ch na trh s technickou dokumentací dle pŤílohy 3 11/5 MP'

V Moravanech, dne 28.5.20L0
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Posouzení vyrobku
PŤenosnésvislé dopravn í značky retroreflexní
typ GS-PRE
Žadate|lvyrobce: GS PLUS s.r.o.
Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravanv
PŤenosné svislé dopravní značky retroreflexní typ GS-PRE maji štítznaěky z Fe
pozinkovaného plechu tloušťky1 mm s dvojit'jm ohybem okraje včetně roh . Uchycení
značky ke sloupku je za ocelové C profily objímkami z hliníkovéslitiny. Podpěrn;f sloupek je
Fe pozinkovanf sloupek čtvercovéhoprofilu 40 mm x 40 mm. Činna plocha je vytvoŤena
z retroreflexní ťolie' barevné plochy jsou provedeny sítotiskem, nebo soulepem folií'

Požadavky na vyrobek ..PŤenosné svislé dopravní znaěky retroreflexní typ GS-PRE.. jsou
uvedeny v TP 143 Systém hodnocení pŤenosnych svislych dopravních značek.
Požadavky na vyrobky ajejich hodnocení
C.
I

Sledovaná vlastnoSt
Rozměry a tvary ěinné
plochy

2

Provedení činnéplochy

J

",

Rozměry štítu značky

4

Provedení štítuznačky

PoŽadovaná i deklarovaná ťrroveĎ
Shoda s VL 6.1
Tolerance rozměrťr ěinné plochy zrračky:
. zák|adní rozměry
* 2 o^
- lemy, synrboly, vyška písma * 5 oÁ
. poloměr zaoblení roh
r I0 oÁ
CSN EN l2899.1 SDZ musí bjlt tŤídy P3 _
v činnéploše nesmí byt žádné otvory.
Vizuální posouzení na|epení folie, provedení
soulepu, ostrost obrysťr.
CSN EN I2899-1
Poloměr zaoblení rohti štíttimin. 20 mm.
PŤesah štítuznaěky od okraje činnéplochy:
max. 20 mm.
odchylka rovnoběŽnosti štítua činnéplochy:
max. 0,5 oÁ délkv
CSN EN 12899-I SDZ musí byt tŤídy E2 _
hrana musí byt profi|ovaná, nebo vybavena
ochrannym profilem.
Yizuá|ní kontrola matu a barvv zadní stranv
štítu.

5

6

Korozivzdornost - odolnost
proti pťrsobení solné mlhy

CSN EN I2899-L

SDZ musí byt tŤídy SPl nebo SP2.
Tloušt'ka ochranné vrstvv Zn min. l5

optické vlastnosti činné
plochy - kolorita folie

CSN EN 12899.1
DZ mtrsí byt tŤídy min. CRl

optické vlastnosti činné
plochy _ retroreflexe ťolie

CSN EN I2899-I

barvené ve hmotě _ novv
stav

barvené ve hmotě
stav

-

novy

SDZ mohou

by1.t

tŤídy RAl,

DoloŽeno
protokol o zkoušce
21t220r3t2003
3t122013t2003

vyhovuj e

vizuální kontrola

vyhovuje

protokol o zkoušce č'
2t122013t2003
3t122013t2003

vyhovuje

vizuá|ni kontrola

vyhovuje

zadni stěna
pozinkována
protokol o zkoušce
T 034t06
protokol o zkoušce
7 811220t3t2002
prohlášení shody na
retroreflexní folie

RA2 a RA3

Hodnocení
č.

prohlášení shody na
retroreflexní folie

č.

vyhovuje
tŤídaSP1

č.

vyhovuje

tŤídaCRl,

CR2

vyhovuje
tŤídaRA1,

RA3

RA2

a
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I

optické vlastnosti činné
plochy _ kolorita fÓlie

CSN EN 12899.1

optické vlastnosti činrré
plochy - retroreflexe folie

prohlášení shody na
retroreflexní folie

tŤídaCR1,

CSN EN 12899.1
Min. 80 % poŽadovanych hodnot pro tŤídy
RAl, RA2 a RA3 jen pro a:20'a F =5o a

prohlášení shody na
retroreflexní folie

tŤídaRAl, RA2,

optické vlastnosti činné
plochy - kolorita folie

CSN EN 12899-l SDZ musí bfi tŤídv min'
CRI

protokol o zkoušce č'
7 0t122013 t2002

vyhovuje

optické vlastnosti ěinné
plochy - retroreflexe folie

CSN EN 12899-1

protokol o zkoušce

vyhovuje

optické vlastnosti činné
plochy - kolorita folie

CSN EN 12899-1 SDZ musí b\,t tŤídYmin.
CRI

protokol o zkoušce č
31n90a312009

vyhovuje

CSN EN 12899.1
Min. 56 % hodnot poŽadovanych hodnot jen

protokol o zkoušce č

vyhovuje

plochy

barvené ve hmotě _ po 3
letech vystavení povětrnosti

barvené ve hnrotě _ po 3
letech vystavení povětrrrosti
8

SDZ musí b1it tŤídy min'

CRl

9

l0

n

tz

barvené sítotiskem - po 3
letech vystavení povětrrrosti
optické vlastnosti ěinné

retroreflexe folie
barvené sítotiskem _ po 3
letech vystavení povětrnosti
odolnost proti nárazu
poškození folie

-

odolnost štítuznačky proti

p

sobení větru

CR2

vyhovuje

RA3

300

barvené sítotiskem - novv
stav

barvené sítotiskem _ novY
stav

vyhovuje

SDZ mohou bvt trídv RAl. RA2 a RA3

pro

c{,

:20'a

F

:5o

CSN EN I2899-L

Mimo krulr o polonrěru 6 mm Se stŤedem
v místě dopadu se nesmí objevit Žádne
trlrlinky nebo oddělení vrstev od podkladu.

TP 143, CSN EN 12899.1
SDZ musí b1it tŤídy min.

wL2,

7

0lr2z0r3lz002

č.

tŤída CRl.

CR2

tŤídaRAl, RA2,

RA3

3n29003t2009

tŤídaCRl, CR2

tŤídaRAl, RA2,

RA3

protokol o zkoušce
7 8tr220t3 t2002

ě.

vyhovuje

protokol o zkoušce
28t120015t24r0

č.

vyhovuje
tŤídaWL4

max. poměrn1i' pruŽny prťthyb 50 mm/m,
n1ax. poměrny trvaly prťrhyb l0 mmlm.

13

odolnost štítuznačky a
nosné konstnrkce proti
p risoben í pr ojíŽděj íc íh o

vozidla

t4

l5

odolnost štítuznačky proti

TP

143

pŤi zatíŽenívodorovnou silou 80 A
(troj helník' kruh) nebo 150 A (obdélník1 x
1,5 m)
max. poměrny pruŽny prťthyb 100 mm/m,
max. poměrny trvaly pr hyb 20 mm/m,

TP I43

nárazu

PÍi nárazu koule hmotnosti 0,90 kg z vyšky

Značeníštífuznačky a
podpěrné konstrukce

|,75 m nesmí dojÍt k prasknutí a deformace
štítumusí byt menšíneŽ 1/50 největšího
rozměru SDZ
Identifikaěni označenÍ vyrobku, vyrobce, rok
a měsíc vyroby, funkčnítŤídy

protokol o zkoušce č'

vyhovuje

28112001 512010

protokol o zkoušce
28t120015t20r0

vizuální posouzení

č.

vyhovuj

e

vyhovuje

PŤenosné svislé dopravní znaěky retroreflexní typ GS-PRE vyhovují poŽadavk m
lze je schválit k pouŽívárunapozemních komunikacích.

V Brně dne27 '5.2010
Zpracoval: Pokorny Antonín' vedoucí posuzovatel
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TP I43
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