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Sinais de indicação que pertencem á categoria “f) Sinais complementares” e destinam-se a dar informações
uteis aos utentes, segundo o Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de Outubro.
De acordo com o Decreto Regulamentar nº 22-A/98 de 1 de Outubro, quadro XIII, quadro XVI e quadro XXXVI –
Sinais Complementares.
Artigo 16º - Dimensões
Artigo 45º - Colocação e características

A SIROLIS, S.A., mantém implementado um sistema de gestão da qualidade baseado na NP EN ISO 9001.
Os planos de inspeção e ensaio contemplam o controlo das matérias-primas de acordo com a norma NP EN
206-1 e o controlo dos produtos nas fases de produção, cura e armazenagem, de acordo com a norma NP EN
13369. O comprimento das ações previstas nos planos de inspeção e ensaio é garantido através da realização
de autocontrolo pela produção e de ensaios e inspeções pelo laboratório interno.
Todos os equipamentos utilizados no fabrico e controlo dos produtos são verificados e calibrados, de acordo
com a norma NP EN 206-1.

Rugoso
Em paletes.
Artigo 45º - Colocação e características
Artigo 13º - Colocação

01c - Demarcação hectométrica da via
- Restantes estradas

01d - Demarcação hectométrica da via
- Estradas municipais

02e - Demarcação quilométrica da via Estradas municipais Montagem

03d - Demarcação miriamétrica da via Restantes estradas

02d - Demarcação quilométrica da via Restantes estradas

03e - Demarcação miriamétrica da via Estradas municipais

NP EN 206-1 ● LNEC E464 ● NP EN 13369
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A informação e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIROLIS são fornecidas de boa fé, e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos
sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as condições de armazenamento, manuseamento e aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis
que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta
informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão
sujeitas ás nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das características técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues
sempre que pedidas.
Não é garantida a atualização deste documento após a sua impressão
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Caracteríticas Geométricas

Descrição

Código

Peso / Peça
Kg

Marco Hectométrico
Marco Quilométrico

2.028.00080000
2.028.00100001

21
200

Marco Miriamétrico
Marco para Estremas h=700

2.028.00090001
2.028.00110001

420
24

Marco para Estremas h=600

2.028.0011003

21

Marco Hectométrico

Marco Quilométrico
360

40
250
550

425

20

900

300
150

350

150

280
400

Marco Miriamétrico

Marco para Extremas

P.E.

550

600 / 700
40

1070
175

120

345

120
400
400

Observações
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No fabrico das peças tem-se já em consideração que uma parte é para encastramento ao solo.
Os sinais fabricados pela SIROLIS não têm qualquer inscrição, com exceção do marco hectométrico e marco
para extremas, nos quais está gravado a baixo-relevo o algarismo que define o hectómetro e “PE”,
respetivamente.
Todas as inscrições devem ser pintadas pelo cliente em obra.
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A informação e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIROLIS são fornecidas de boa fé, e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos
sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as condições de armazenamento, manuseamento e aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis
que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta
informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão
sujeitas ás nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das características técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues
sempre que pedidas.
Não é garantida a atualização deste documento após a sua impressão

