
Steunen volgens ZA.3 

PRESTATIEVERKLARING S-ZA3

Steunen voor verkeerstekens, vast opgesteld voor het informeren, geleiden, waarschuwen en wegwijzen 
van voertuigbestuurders en voetgangers volgens EN 12899-1.  

Fabrikant: CANT Wegsignalisatie N.V., Gasthuishoevestraat 37, B-2170 MERKSEM 

De aangemelde instantie OCAB-OCBS (CE1148) heeft onder systeem 1 de bepaling van het producttype 
op grond van typeberekening en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid 20130208 
verstrekt. 

Aangegeven prestaties: 

Essentiele kenmerken Prestaties EN 12899-1 
Weerstand tegen horizontale belastingen 

Materiaal: Staal S235J2 
 Geometrische kenmerken 

Diameter (mm) 51 76 89 114 133 40x40 
Wanddikte (mm) 2.6 2.9 3.2 3.6 4.0 2.0 

 5.1 
Gedrag bij aanrijding door een voertuig (passieve veiligheid) Klasse 0 6.3 

Duurzaamheid 
Corrosiebestendigheid  SP1 (staal) - SP2 (aluminium) 7.1.7 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Antwerpen op 08.02.2019 door Erik Cant   

[Handtekening] 

!  !  

_______________________________________________________________________________ 
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Borden met niet-retroreflecterende folie 

PRESTATIEVERKLARING B-ZA5-NR

Borden voor verkeerstekens, vast opgesteld voor het informeren, geleiden, waarschuwen en wegwijzen 
van voertuigbestuurders en voetgangers volgens EN 12899-1. 

Fabrikant: CANT Wegsignalisatie N.V., Gasthuishoevestraat 37, B-2170 MERKSEM 

De aangemelde instantie OCAB-OCBS (CE1148) heeft onder systeem 1 de bepaling van het producttype 
op grond van typeberekening en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid 20130208 
verstrekt. 

Aangegeven prestaties: 

Essentiele kenmerken Prestaties EN 12899-1 
Weerstand tegen horizontale belastingen 

Bevestigingselementen Voldoen 7.1.14 
Windbelasting WL4 5.3.1 

Tijdelijke vervorming (borden) - Buiging TDB5 5.4.1 
Dynamische belasting door opgeworpen sneeuw DSL0 5.3.2 

Puntbelasting PL2 5.3.3 
Blijvende vervorming Niet toegelaten 5.4.2 

Partiële veiligheidsfactor PAF1 = 1.35 5.2 
Visuele kenmerken 

(Niet retroreflecterende verkeersborden) Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor Kleur 
Nieuwe folies Gedurende functionele levensduur 

Grijs NR2 NR1 
oranje NR2 NR1 

Zwart NR1 
 7.3.1.3 ; 7.3.1.4 ; 7.3.1.5 ; 7.3.1.6 

Duurzaamheid 
Slagvastheid Beeldvlakmateriaal Voldoet 4.1.2 ; 7.4.2.3 

Weerstand tegen verwering - Beeldvlakmateriaal 
Niet retroreflecterende verkeersborden Voldoet 7.2.2.1.4 

Corrosiebestendigheid 
Metalen / Hout / Kunststoffen SP1 (staal) - SP2 (aluminium) / NPD / NPD 7.1.7 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Antwerpen op 08.02.2019 door Erik Cant   

[Handtekening] 

!  !

_______________________________________________________________________________ 



  

Borden met retroreflecterende folie (glasparels, klasse 1) 

PRESTATIEVERKLARING B-ZA5-1 

Borden voor verkeerstekens, vast opgesteld voor het informeren, geleiden, waarschuwen en wegwijzen 
van voertuigbestuurders en voetgangers volgens EN 12899-1. 

Fabrikant: CANT Wegsignalisatie N.V., Gasthuishoevestraat 37, B-2170 MERKSEM 

De aangemelde instantie OCAB-OCBS (CE1148) heeft onder systeem 1 de bepaling van het producttype 
op grond van typeberekening en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid 20130208 
verstrekt. 

Aangegeven prestaties: 

Essentiele kenmerken Prestaties EN 12899-1 
Weerstand tegen horizontale belastingen 

Bevestigingselementen Voldoen 7.1.14 
Windbelasting WL4 5.3.1 

Tijdelijke vervorming (borden) - Buiging TDB5 5.4.1 
Dynamische belasting door opgeworpen sneeuw DSL0 5.3.2 

Puntbelasting PL2 5.3.3 
Blijvende vervorming Niet toegelaten 5.4.2 

Partiële veiligheidsfactor PAF1 = 1.35 5.2 
Visuele kenmerken 

Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor Voor nieuwe folies : CR2  

Gedurende functionele levensduur: voldoet 4.1.1.3 

4.1.1.5 

Retroreflectiecoëfficiënt RA RA1 4.1.1.4  
Duurzaamheid 

Slagvastheid Beeldvlakmateriaal Voldoet 4.1.2 ; 7.4.2.3 
Weerstand tegen verwering - Beeldvlakmateriaal 

Retroreflecterende verkeersborden Voldoet 4.1.1.5 
Corrosiebestendigheid 

Metalen / Hout / Kunststoffen SP1 (staal) - SP2 (aluminium) / NPD / NPD 7.1.7 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Antwerpen op 08.02.2019 door Erik Cant   

[Handtekening] 

!  !

_______________________________________________________________________________ 



  

Borden met retroreflecterende folie (microprismatisch, klasse 1) 

PRESTATIEVERKLARING B-ZA5-1 

Borden voor verkeerstekens, vast opgesteld voor het informeren, geleiden, waarschuwen en wegwijzen 
van voertuigbestuurders en voetgangers volgens EN 12899-1. 

Fabrikant: CANT Wegsignalisatie N.V., Gasthuishoevestraat 37, B-2170 MERKSEM 

De aangemelde instantie OCAB-OCBS (CE1148) heeft onder systeem 1 de bepaling van het producttype 
op grond van typeberekening en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid 20130208 
verstrekt. 

Aangegeven prestaties: 

Essentiele kenmerken Prestaties EN 12899-1 
Weerstand tegen horizontale belastingen 

Bevestigingselementen Voldoen 7.1.14 
Windbelasting WL4 5.3.1 

Tijdelijke vervorming (borden) - Buiging TDB5 5.4.1 
Dynamische belasting door opgeworpen sneeuw DSL0 5.3.2 

Puntbelasting PL2 5.3.3 
Blijvende vervorming Niet toegelaten 5.4.2 

Partiële veiligheidsfactor PAF1 = 1.35 5.2 
Visuele kenmerken 

Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor Voor nieuwe folies: ETA 16/0579, ETA 16/0580, ETA 
16/0581: voldoet 

Gedurende functionele levensduur: ETA 16/0579, ETA 16/0580, ETA 16/0581: voldoet 4.2 

Retroreflectiecoëfficiënt RA ETA 16/0579, ETA 16/0580, ETA 16/0581: voldoet 4.2 
Duurzaamheid 

Slagvastheid Beeldvlakmateriaal Voldoet 4.1.2 ; 7.4.2.3 
Weerstand tegen verwering - Beeldvlakmateriaal 

Retroreflecterende verkeersborden Voldoet 4.1.1.5 
Corrosiebestendigheid 

Metalen / Hout / Kunststoffen SP1 (staal) - SP2 (aluminium) / NPD / NPD 7.1.7 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Antwerpen op 08.02.2019 door Erik Cant   

[Handtekening] 

!  !

_______________________________________________________________________________ 



  

Borden met retroreflecterende folie (microprismatisch klasse 2) 

PRESTATIEVERKLARING B-ZA5-OR2 

Borden voor verkeerstekens, vast opgesteld voor het informeren, geleiden, waarschuwen en wegwijzen 
van voertuigbestuurders en voetgangers volgens EN 12899-1. 

Fabrikant: CANT Wegsignalisatie N.V., Gasthuishoevestraat 37, B-2170 MERKSEM 

De aangemelde instantie OCAB-OCBS (CE1148) heeft onder systeem 1 de bepaling van het producttype 
op grond van typeberekening en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid 20130208 
verstrekt. 

Aangegeven prestaties: 

Essentiele kenmerken Prestaties EN 12899-1 
Weerstand tegen horizontale belastingen 

Bevestigingselementen Voldoen 7.1.14 
Windbelasting WL4 5.3.1 

Tijdelijke vervorming (borden) - Buiging TDB5 5.4.1 
Dynamische belasting door opgeworpen sneeuw DSL0 5.3.2 

Puntbelasting PL2 5.3.3 
Blijvende vervorming Niet toegelaten 5.4.2 

Partiële veiligheidsfactor PAF1 = 1.35 5.2 
Visuele kenmerken 

Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor Voor nieuwe folies: ETA 12/0478, ETA 16/0465, ETA 
16/0466: voldoet 

Gedurende functionele levensduur: ETA 12/0478, ETA 16/0465, ETA 16/0466 : voldoet 4.2 

Retroreflectiecoëfficiënt RA ETA 12/0478, ETA 16/0466: R2 Europa 4.2 
Duurzaamheid 

Slagvastheid Beeldvlakmateriaal Voldoet 4.1.2 ; 7.4.2.3, ETA 12/0478  
Weerstand tegen verwering - Beeldvlakmateriaal 

Retroreflecterende verkeersborden Voldoet 4.1.1.5 
Corrosiebestendigheid 

Metalen / Hout / Kunststoffen SP1 (staal) - SP2 (aluminium) / NPD / NPD 7.1.7 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Antwerpen op 08.02.2019 door Erik Cant   

[Handtekening] 

!  !

_______________________________________________________________________________ 



  

Borden met retroreflecterende folie (microprismatisch klasse 3) 

PRESTATIEVERKLARING B-ZA5-OR3 

Borden voor verkeerstekens, vast opgesteld voor het informeren, geleiden, waarschuwen en wegwijzen 
van voertuigbestuurders en voetgangers volgens EN 12899-1. 

Fabrikant: CANT Wegsignalisatie N.V., Gasthuishoevestraat 37, B-2170 MERKSEM 

De aangemelde instantie OCAB-OCBS (CE1148) heeft onder systeem 1 de bepaling van het producttype 
op grond van typeberekening en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid 20130208 
verstrekt. 

Aangegeven prestaties: 

Essentiele kenmerken Prestaties EN 12899-1 
Weerstand tegen horizontale belastingen 

Bevestigingselementen Voldoen 7.1.14 
Windbelasting WL4 5.3.1 

Tijdelijke vervorming (borden) - Buiging TDB5 5.4.1 
Dynamische belasting door opgeworpen sneeuw DSL0 5.3.2 

Puntbelasting PL2 5.3.3 
Blijvende vervorming Niet toegelaten 5.4.2 

Partiële veiligheidsfactor PAF1 = 1.35 5.2 
Visuele kenmerken 

Kleurcoördinaten bij daglicht & luminantiefactor Voor nieuwe folies: ETA 13/0247 Tab. A1 : CR2, B2 
Gedurende functionele levensduur: ETA 13/0247 Tab. A3: voldoet 4.2 

Retroreflectiecoëfficiënt RA ETA 13/0247 Tab. A2: RA3 
 4.2 

Duurzaamheid 
Slagvastheid Beeldvlakmateriaal Voldoet 4.1.2 ; 7.4.2.3 

Weerstand tegen verwering - Beeldvlakmateriaal 
Retroreflecterende verkeersborden Voldoet 4.1.1.5 

Corrosiebestendigheid 
Metalen / Hout / Kunststoffen SP1 (staal) - SP2 (aluminium) / NPD / NPD 7.1.7 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Antwerpen op 08.02.2019 door Erik Cant   

[Handtekening] 

!  !

_______________________________________________________________________________ 


