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Ceļa zīmju
garantijas un ekspluatācijas noteikumi
SIA „Troja” garantē, ka
Pasūtījums tiks izgatavots un nokomplektēts pēc ar Pircēju saskaņotas produkcijas specifikācijas.
Pasūtījums atbilst Latvijas valsts standartiem: EN 12899-1:2008 „Vertikāli nostiprinātas stacionāras
ceļa zīmes. 1.daļa: Stacionāras ceļa zīmes”; LVS 77-1:2016 „Ceļa zīmes 1.daļa: Ceļa zīmes”; LVS 77-2:2016
„Ceļa zīmes 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; LVS 77-3:2016 „Ceļa zīmes 3.daļa: Tehniskās prasības”.
Pasūtījumā izmantotā saplākšņa brīvā formaldehīda emisijas rādītāji atbilst Eiropas prasību klasei E1
pēc EN 13986+A1 un EN 717-2 prasībām.
Pasūtījumā izmantota pamatne ir izturīga pret apkārtējās vides laika apstākļiem pateicoties līmējuma
stiprības rādītājiem, kas atbilst EN 314/3.klasei, BS 1203/H4 (WBP) un DIN 68 705 Part 3/tips BFU 100
prasībām.
Pasūtījumam tiek dota 5 gadu garantija.

Ceļa zīmju ekspluatācijas noteikumi
1.

Uzstādot izstrādājumu, izmantojot oriģinālo furnitūras komplektu, nav nepieciešamības izmantot
papildus stiprinošus elementus un to nostiprināšanai uz zīmes pamatnes izveidot jaunus urbumus.
Informācijai: rūpnieciski neaizsargāts urbums rada iespēju saplākšņa uzbriešanai šajā vietā, kā
rezultātā saīsinās izstrādājumam paredzētais lietošanas ilgums tam nemainot savas īpašības.

2. Pēc izstrādājuma uzstādīšanas:
2.1. Nepieciešamības gadījumā izstrādājumu no abām pusēm ir iespējam mazgāt ar ūdeni un sadzīvē
izmantojamiem mazgāšanas līdzekļiem, kuri nesatur neorganiskās skābes vai sārmus; nav ieteicams
zīmju tīrīšanai izmantot uz vieglo ogļūdeņražu bāzes izgatavotos šķīdinātājus, kā arī tīrīšanas līdzekļus
kuru sastāvā ietilpst abrazīvas daļiņas.
2.2. UV - starojuma ietekmē izstrādājuma aizmugurējā plakne var mainīt krāsas toni, kļūstot zaļganidzeltenīga, kas nekādā veidā nesamazina izstrādājuma izturību pret laika apstākļu un apkārtējās vides
piesārņojuma iedarbību.

SIA „Troja” neuzņemas garantijas saistības pasūtījumam, ja
Pircējs nav ievērojis SIA „Trojas” ražoto ceļa zīmju ekspluatācijas noteikumus vai patstāvīgi
veicis izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā.
Larisa Jefimova
SIA „Troja” kvalitātes vadības sistēmu speciālists
Rīgā, 13.05.2019
„Šis produkts ir ražots uzņēmumā, kura integrētās vadības
sistēmas atbilstību ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 ir
apstiprinājusi Bureau Veritas Certification Sertifikāta numurs
LVRIG13419A / LVRIG13419B”
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