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PRoHLÁŠeruío VLAsTNosTEcH
č. 1 .112014
Jedinečnf identifikační kod typu vfrobku: 12-112014
ldentifikace stavebního vfrobku: Svis!é dopravní znaěky typ GS-Zn
Zam1fšlené pouŽití stavebního vfrobku v souladu
specifikací podle piedpok|adu v1irobce:

s piíslušnou harmonizovanou technickou

stálé dopravní značenínainsta|ované pro stálou informaci, vedení, v1/strahu a označení
směru určenépro ňidiče vozide| a pro chodce.
Jméno a kontaktní adresa v1frobce:

GS PLUS

s.r.o.

Bohunická cesta 385/5
664 48 Moravany
Systém posuzování a ověňování stálosti vlastností stavebního vfrobku:

1

oznámenf subjekt č. 1388 Si|ničnívfvoj . zDz spol. s r.o., Jílkova 76,615 00 Brno, provedl
pod|e systému 1:

-

.

-

určenítypu vlrobku nazák|adě zkoušky typu (včetně odběru vzorkťr),
počátečníinspekci ve v1frobním závodě a ŤizenÍ vfroby,
pr běŽnf dozor, posouzení a hodnocenÍ|izení vfroby.

a vyda| osvědčení o stá|osti vlastností č. 1388.cPR-7 .212013

Vlastnosti vfrobku
Zák|adni
charakteristiky
Odolnost proti
vodorovnému
zatíŽenÍ

Funkčnívlastnosti pťl
nárazu vozidIa

Vlastnosti
Upevnění - vyhovuje
ZatíŽení větrem - WL6
Dočasná deformace ohybem (štít
značky) - TDB2, TDB3, TDB4
Dočasná deformace ohybem (sloupky) TDBs, TDB6
Dočasná deformace kroucením (s|oupky)
- TDTs, TDT6
Dynamické zatíŽenísněhem - DSL1
Bodová zatÍŽeni - PL1
Trva|á deformace - vyhovuje
Dí|čísoučinitel spo|eh|ivosti - PAF1
Pasivní bezpečnost - 100,NE,2

Harmonizovaná
technická specifikace
EN 12899-1 .2007 stá|é
svis!é dopravní
značení- Čast 1: Stálé
dopravní značky
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Vizuá|ní
charakteristiky

Chromatičnost ve dne a činite! jasu

CR2,B1,82
Součinite! retroreflexe
R2, R3A, R3B

-

-

RA1, RA2, RA3,

Trvanlivost

odo|nost materiálu činnéplochy proti
nárazu - vyhovuje
odolnost proti povětrnostním vlivťrm
vyhovuje
odolnost proti korozi štítuznačky - sP1
odolnost proti korozi s|oupkťt - SP1, sP2

Konstrukční
provedení

otvory v činnép|oše - P3
Hrany štítť'- E2

Vlastnosti vfrobku Stá|é svislé dopravní značky typ GS-Zn jsou ve shodě s vfše uveden1fmi
vlastnostmi.
Toto prohlášení o v|astnostech se vydává na v1fhradní odpovědnost vfrobce GS PLUS
s.r.o., Bohunická cesta 385/5' 664 48 Moravany.

Moravany, dne 25.7.2014
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