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PRoHLÁŠenío VLAsTNosTEcH
c. 812013

Jedinečnf identifikační kod typu vfrobku: 12.812013
ldentifikace stavebního vfrobku: Směrovf s|oupek s odrazkami typ Baliseta GS

Zamfšlené pouŽití stavebního vlrobku v souladu s príslušnouharmonizovanou technickou
specifikací pod|e predpok|adu vlrobce:
Směrové sloupky s odrazkami jsou určenék informování, směrovému vedení a varování
uŽivatel pozemních komunikací.
Jméno a kontaktní adresa vyrobce:

GS PLUS

s.r.o.

Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany
Systém posuzování a ověiování stá|osti vlastností stavebního vfrobku:

1

oznámenf subjekt č. 1388 Si|ničnívfvoj - zDz spo|. S r.o., Jí|kova 76,615 00 Brno, provedl
podle systému 1:

.
.
.

určenítypu vfrobku nazák|adě zkoušky typu (včetně odběru vzork
počátečníinspekci ve vfrobním závodě aŤízenívfroby,
pr běŽnf dozor, posouzení a hodnocení iízenívfroby.

a vyda|

ES

),

Certifikát shody č. 1388.cPD-1 5'212013

Vlastnosti vfrobku
Vlastnosti

Zák|adni
charakteristiky

Harmonizovaná
technická specifikace

EN 12899.3.2007 Stá|é
svjslé dopravní značení
. Cást 3. Směrové
sloupky a odrazky.

Směrovf sloupek typ D3, D4
Odolnost proti
Statické poŽadavky.zatÍŽen í větrem vodorovnému
WL2
zatíŽení
odolnost proti dynamickému nárazu
Funkčnívlastnosti pri
(poŽadavky na materiál) . vyhovuje
nárazu vozidla
(pasivní bezpečnost) odolnost proti dynamickému nárazu
(funkčnípoŽadavky)

Vizuální vlastnosti
Trvanlivost

Nebezpečné |átky

-

vyhovuje

Trichromatické souradnice a činite| jasu .
vyhovuje
odolnost proti UV zárení (zkouška
odolnosti proti povětrnostním v|iv m)
vyhovuje

-

NPD

Y-7
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Odrazka

Pasivní bezpečnost - DH2

Funkčnívlastnosti pri
nárazu vozid!a
Vizuální vlastnosti

Trichromatické souiadnice (vidite!nost ve
dne) - vyhovuje
Trichromatické sou radnice
(chromatičnost v noci) . vyhovuje
Součinitel retroreflexe - typ R1 tr' 3

odolnost proti UV zárení (zkouška

Trvanlivost

odo|nosti proti povětrnostním vliv m) vyhovuje
odolnost proti vodě - vyhovuje

Odolnost proti korozi - NPD

NPD

Nebezpečné látky

V|astnosti v1frobku Směrovf sloupek s odrazkami typ Baliseta GS jsou Ve shodě s vfše
uvedenyim i vlastnostm

i.

Toto proh|ášení o vlastnostech se vydává na vfhradní odpovědnost vyrobce
Bohunická cesta 385/5' 664 48 Moravany.

Gs PLUS

,tÁt7
Moravany, dne 2.5.2014
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