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Prohlášení o shod  výrobku s technickými p edpisy
ve smyslu zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky posuzování

shody v platném zn ní.

a) Identifika ní údaje o firm , která vydává prohlášení

Obchodní jméno: TRAIVA s.r.o. Identifika ní íslo (I ): 25380141

Sídlo: Pohrani ní 104, Ostrava, 703 00

b) Identifika ní údaje o výrobku

Název: Podlahová reflexní páska Permafix RMT 50

Typ (zna ka, model):  RMT 50, bílá, žlutá..

c) Popis a ur ení výrobku
Podlahová páska pro ozna ení cest a koridor . Páska je opat ena reflexní vrstvou viditelnou ve tm  p i nasvícení.

d) Údaj o použitém zp sobu posouzení shody

 Vlastní m ení u výrobce. Seznam vlastností v p íloze.

e) Seznam jiných p edpis  použitých p i posouzení shody

SN EN 12481, SN EN 12410, SN EN 1939, SN EN 12028, SN EN 12024, SN EN 12027,Produkt
vyhovuje N.V. . 101/2005 Sb. SN EN 1942. SN EN 14410, SN EN 12035, SN EN 12023, SN EN
12899-1

f)  Údaje o další organizaci, která se zapojila do posuzování shody

g) Potvrzení

Firma TRAIVA s.r.o. identifikovaná pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku,
identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, spl ují základní požadavky na výrobky, p edpisy
identifikovanými pod písmenem d), e) tohoto prohlášení a byla provedena registrace výrobku jako
zdravotnického prost edku. Zaru uje a prohlašuje, že výrobek vyhovuje všem ustanovením obecn
závazných právních p edpis  a technických p edpis , které se na n j vztahují.

Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpe ný. Dodavatel potvrzuje, že p ijal opat ení, kterými
zabezpe uje shodu všech výrobk  jím uvád ných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Datum a místo vydání prohlášení o shod Ostrava 15.11.2017

Jméno a funkce odpov dné osoby výrobce/dovozce Ing. Karel Ospalík  – editel              Podpis:
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íloha – seznam vyhovujících vlastností podle  SN EN 12899-1

Podlahová reflexní páska Permafix RMT 50 bílá, žlutá

Posouzení retroreflexních vlastností  - sou initele retroreflexe podle SN EN 12899-1 –Stálé svislé dopravní
zna ení
Vyhovuje:

ída RA1, barva žlutá 35 cd . lx -1 . m-2 (70 % hodnoty v tabulce .3 SN EN 12899-1)
ída RA1, barva bílá 38 cd . lx -1 . m-2 (79 % hodnoty v tabulce .3 SN EN 12899-1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastnosti podle  SN EN 12481 – lepící pásky (byla použita jen pro referenci o vlastnosti)

Nevyhovuje:

2.3.0. izp sobivost (conformability): schopnost pásky p izp sobit se povrchu p edm  s vypouklými nebo
nepravidelnými tvary bez vzniku záhyb  nebo sklad  na ploše. Vzhledem k tlouš ce pásky musí mít tvary
min. polom r 50 mm pokud se polom r m ní v obou osách zárove . Nerovnosti do 2 mm páska p ekryje
bez ztráty deklarovaných vlastností.
Tato vlastnost není pro daný ú el pásky (lepení na rovné podlahy) relevantní a pot ebná.

Vyhovuje:

2.2.3.5 odolnost proti klimatickým vliv m (resistance to weathering): odolnost lepicí pásky proti stanoveným
klimatickým ú ink m

2.2.3.5 odolnost proti olej m, maziv m, rozpoušt dl m atd. (resistance to oils, grease, solvents, etc.):
schopnost lepicí pásky odolávat takovým podmínkám po aplikaci a z stat dostate  funk ní
2.2.3.5 odbarvení (stain): zm na barvy podkladu
2.2.2 Fyzikální vlastnosti
2.3.1. odolnost v ot ru (abrasion resistance): odolnost lepicí pásky proti smykovému a valivému t ení
2.3.2. zatížení p i p etržení (breaking load): síla zaznamenaná jako funkce p vodní ší ky p i p edepsaných
podmínkách v okamžiku p etržení
2.3.3. pevnost v pr tlaku (bursting strength): schopnost lepicí pásky odolat poškození, pokud kolmo k
povrchu pásky p sobí síla


