
 

 

 
CE PRESTATIEVERKLARING 

Annex III REGULATIE (EU) No 305/2011 
 

Ref. No.: LP-004 

1. Unieke identificatiecode van het product type:: Afbakening posten driehoekig (120 cm) compleet met 
gemonteerde retroreflectors 

2. Type, serie nummer: V4-107/2004 / V4-46-2012  
De identificatie gebeurd via de bestelling, voorwerp, 
positie nummer en omschrijving 

3. Beoogd gebruik: Voor de informatie, leiding, waarschuwing en geleiding 
van weggebruikers. 

4. Fabrikant: 
  

Beilharz GmbH & Co. KG 
Rosenfelder Straße 100 
72189 Vöhringen 
Duitsland 

5. Contact adres: Niet van toepassing 

6. Systemen voor beoordeling en verificatie van 
constantheid van prestaties: 

System 2+ 

7. In Ingeval de prestatieverklaring betrekking heeft op 
een geconstrueerd product aangevoerd door een 
geharmoniseerde standaard: 

Austrian Standards plus GmbH 
Heinestraße 38 
1020 Wenen, Oostenrijk 
 
Uitgevoerde type testen onder systeem 2+ en uitgegeven 
testrapporten: 
 
0988-CPD-0814 

8. Verklaring van prestaties met betrekking tot een 
bouwproduct waarvoor een technische beoordeling 
(European Technical Assessment) is uitgegeven: 
 

Niet van toepassing 

 

9. Prestatieverklaring: 

Essentiële eigenschappen Prestaties Geharmoniseerde 
technische specificatie 

Weerstand tegen horizontale ladingen 
Statische vereisten (windbelasting) 

 
WL2 

EN 12899-3:2007  

Prestatie onder voertuig impact (afbakening) 
Dynamische slagvastheid (materiaal) 
Dynamische slagvastheid (functioneel) 

 
0%, geslaagd 
0%, geslaagd 

EN 12899-3:2007 

  



 

 

Dynamische slagvastheid (reflector kleur wit) 
Bij een temperatuur (-20 +/- 2)°C 
Bij een temperatuur (23 +/- 2)°C 

 
klasse DH2 
klasse DH2 

EN 12899-3:2007 

Dynamische slagvastheid (reflector kleur oranje) 
Bij een temperatuur (-20 +/- 2)°C 
Bij een temperatuur (23 +/- 2)°C 

 
klasse DH2 
klasse DH2 

EN 12899-3:2007 

Dynamische slagvastheid (reflector kleur rood) 
Bij een temperatuur (-20 +/- 2)°C 
Bij een temperatuur (23 +/- 2)°C 

 
klasse DH2 
klasse DH2 

EN 12899-3:2007 

Visuele prestaties (afbakening) 
Overdag kleurkwaliteit coördinaten en luminaire factor 

 
kleur wit 

EN 12899-3:2007 

Visuele prestaties (reflector kleur wit)  
Nachtelijke kleurkwaliteit coördinaten 
 
Coefficient van lichtweerkaatsing 

 
kleur wit (ongekleurd) 
 
klasse 2 

EN 12899-3:2007 

Visuele prestaties (reflector kleur oranje)  
Nachtelijke kleurkwaliteit coördinaten 
 
Coefficient van lichtweerkaatsing 

 
kleur oranje  
 
klasse 2 

EN 12899-3:2007 

Visuele prestaties (reflector kleur rood)  
Nachtelijke kleurkwaliteit coördinaten 
 
Coefficient van lichtweerkaatsing 

 
kleur rood 
 
klasse 2 

EN 12899-3:2007 

Weerstand tegen water penetratie (reflector kleur wit) geslaagd EN 12899-3:2007 

Weerstand tegen water penetratie (reflector kleur oranje) geslaagd EN 12899-3:2007 

Weerstand tegen water penetratie (reflector kleur rood) geslaagd  EN 12899-3:2007 

Duurzaamheid afbakening  
Overdag kleurkwaliteit coördinaten en luminaire factor na 
versnelde natuurlijke verwering  
 
Impact resistance after natural weathering  
 

 
kleur wit 
 
 
0%, geen schade 

EN 12899-3:2007 

Duurzaamheid reflector kleur wit  
 
Coefficient van lichtweerkaatsing na versnelde natuurlijke 
verwering 
 
Bij een temperatuur (-20 +/- 2)°C 
Bij een temperatuur (23 +/- 2)°C 

 
 
klasse 2 
 
 
klasse DH2 
klasse DH2 

EN 12899-3:2007 

Duurzaamheid reflector kleur oranje   
 
Coefficient van lichtweerkaatsing na versnelde natuurlijke 
verwering 
 
Bij een temperatuur (-20 +/- 2)°C 
Bij een temperatuur (23 +/- 2)°C 

 
 
klasse 2 
 
 
klasse DH2 
klasse DH2 

EN 12899-3:2007 



 

 

Duurzaamheid reflector kleur rood   
 
Coefficient van lichtweerkaatsing na versnelde natuurlijke 
verwering 
 
Bij een temperatuur (-20 +/- 2)°C 
Bij een temperatuur (23 +/- 2)°C 

 
 
klasse 2 
 
 
klasse DH2 
klasse DH2 

EN 12899-3:2007 

Gevaarlijke stoffen op afbakening en refelctoren  NPD EN 12899-3:2007 

 

 
10. De performantie van het product volgens punten 1 en 2 is conform met de aangegeven prestaties in punt 9.  
 
De prestatieverklaring is uitgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant geïdentificeerd in 
punt 4.  
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
 

 
Stefan Beilharz, Algemeen Directeur  
 
Vöhringen, 01.03.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beeld / Tekening van afbakening V4-107/2004: 
 
 
 
 

 
 


