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CZ General We do not see this standard as suitable for daily use for either Road Authorities, manufacturers nor testing laboratories. The 
standard requires creating of a complex manual for Road Authorities, road network engineers and traffic experts in order to 
understand the use for different application classes and performance classes of the sheeting. A question remains of how 
practical it is for sheeting manufacturers to differentiate so many classes.  

The standard does not allow on site testing of used material on mounted traffic sign. 

It is unclear to who this standard is addressed. Manufacturers? Road Authorities?  

 

CZ Appendix A We see this Appendix as too complicated without any practical impact on testing.  

CZ Appendix C We see this appendix only as a complicated manual for choosing the right application class of sheeting. Unfortunately, the 
appendix itself states that the advice is based on standardized Euro-car and driver. The results could be completely 
different for trucks for example. 

 

 Obecně Není sjednocena terminologie s ostatními částmi normy EN12899, zejména s tabulkami ZA části 12899-1 a tabulkami v 
částech 12899-4 a 12899-5 

 

CZ Clause 2 Poslední 
odstavec 

 Z jakého důvodu je zde uvedena norma EN ISO 
6272-1 na zkoušení odolnosti proti nárazu, když se 
touto zkouškou tato norma vůbec nezabývá a na 
EN ISO 6272-1 dále v textu nikde neodkazuje 

Vypustit tento odstavec  

CZ 3.9   Je nutné lépe definovat rodinu produktů. Není jasné 
co je míněno např. termínem optický návrh (optical 
design) 

  

CZ 4.1 Odstavec 6 

 

 

 

 

 Kupující by se měl řídit systémem klasifikace folií 
jak je uvedeno v této normě, aby mohl specifikovat 
své požadavky výrobcům, ale zároveň je uvedeno, 
že nemusí. Jak bude tedy specifikovat své 
požadavky a jak se na ně budou aplikovat údaje 
uvedené v certifikátu?  
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Odstavec 11 

CZ Clause 5 Tabulka 6, 7  Z tabulek vyplývá, že barvy neuvedené v tabulce 7 
splňují zároveň třídy CR1 a CR2. Není možné. 

Rozdělit jednoznačně barvy na CR1 a CR2  

CZ Clause 6 Kapitoly 6.2. 
a 6.3. 

 Tyto kapitoly by měly být podkapitolou 6.1. 

 

 

Obecně k 6.1 

Vzhledem k tomu, že se pro signální barvy používá 
výpočet na základě hodnot naměřených před 
stárnutím (v průběhu ITT), je nutné zavést 
podmínku, že tyto hodnoty musí výrobce fólie 
poskytnout výrobci značek pro uvedený výpočet. 

Změnit číslování 6.2 na 6.1.1. a 6.3 na 6.1.2. 
Následně změnit odkazy na tyto kapitoly v 
následujícím textu a související EN 12899-1, 
EN 12899-4 a 12899-5  

 

CZ 6.1 Odstavec 4  “poměr hodnot RA naměřených před…” hodnoty 
naměřené před stárnutím se pro kontrastní barvy k 
vyhodnocení testu nepoužijí. Slovo “před” je 
nadbytečné  

Vypustit “před a” 

 

 

 


