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PRoHLÁŠENÍ o VLAsTNosTEcH

č.312014

Jedinečn! identifikaění kÓd typu vfrobku: 12-312014

Identifikace stavebního vyirobku: Stá|é svis|é dopravní značky ve|koplošné typ GS-Zn |ame|a,
varianta: GS-Znl- nosná konstrukce z I profi|ťr

GS-ZnP - nosná konstrukce z piíhradovlch nosníkťr

Zamfš|ené pouŽití stavebního vfrobku v sou|adu s piís|ušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle piedpok|adu vlrobce:

Stálé dopravní značení nainsta|ované pro stá|ou informaci, vedení, vfstrahu a označení
směru určené pro iidiče vozide| a pro chodce.

Jméno a kontaktníadresa vfrobce:

GS PLUS s.r.o.
Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany

Systém posuzování a ověĚování stá|osti v|astností stavebního vfrobku: 1

oznámenyi subjekt č' 1388 Si|niční v1fvoj - ZDZspo|. s r.o., Jí|kova 76, 615 00 Brno, proved|
pod|e systému 1:

- určenítypu vlrobku na zák|adě zkoušky typu (včetně odběru vzork ),. počátečníinspekcive vfrobním závodě a|ízení vfroby,
- pr běŽn dozor, posouzení a hodnocení iízení vfroby'

a vyda| osvědčení o stá|osti v|astností č. 1388-cPR-9.212013

Vlastnosti vfrobku

Zák|adní
charakteristiky

Vlastnosti Harmonizovaná
technická specifikace

Odolnost proti
Vodorovnému
zatíŽení

Upevnění - Vyhovuje
ZatíŽení větrem - WL3
Dočasná deformace ohybem (štít
značky) - TDB3, TDB4
Dynamické zatíŽení sněhem - DSL1
Trvalá deformace - Vyhovuje

DíIčí součinitel spolehlivosti - PAF1

EN 12899-1 .2a07 StáIé
svis|é dopravní
značení - Čast 1: StáIé
dopravní značky

Funkční v|astnosti pri
nárazu vozidla

Pasivní bezpečnost - trída 0

VizuáIní
charakteristiky

chromaticnost ve dne a činitel jasu -
CR2,81,82
Součinitel retroref|exe - R/A1 , RA2, RA3,
R2, R3A, R3B
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Vlastnosti vlrobku Stálé svis|é dopravní značky ve|koplošné typ GS-Zn lame|a jsou ve shodě
s vfše uvedenfmi v|astnostmi.
Toto proh|ášenío v|astnostech se vydává na vlhradní odpovědnost vfrobce GS PLUS s.r.o.,

Bohunická cesta 385/5' 664 48 Moravany.

Moravany, dne 1 0.6.2014

Trvanlivost odo|nost materiá|u činné plochy proti
nárazu - Vyhovuje
odolnost proti povětrnostním vlivťlm
vyhovuje
odolnost proti korozi štítu značky - SP1
Odolnost proti korozl sloupku - SP1, SP2

Konstrukční
provedení

otvory V činné p|oše - P3
Hrany štítu - E2


