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EN 12899-1 normeert nieuw aan te brengen verkeerstekens. De norm geldt voor niet-reflecterende en reflecterende
vaste verkeerstekens (eventueel met aangestraalde verlichting) en voor inwendig verlichte verkeerstekens. In haar
huidige vorm is zij niet van toepassing op borden met reflectie door middel van microprisma’s. De inwerkingtreding van
de norm betekent niet dat bestaande verkeerstekens vervangen moeten worden.
Voor de afmetingen van verkeersborden wordt verwezen naar de eisen van de gebruiker.
De prestatie-eisen aan verkeersborden worden opgedeeld in een aantal categorieën:
•
eisen aan het ontwerp;
•
eisen aan de visuele prestaties;
•
eisen aan de fysische prestaties (de stabiliteit);
•
eisen aan de elektrische voorzieningen (indien aanwezig).
Het ontwerp moet ervoor zorgen dat de borden voldoende stabiel en duurzaam zijn. Daarom worden onder andere
eisen gesteld aan de manier waarop omrandingsprofielen aan de borden worden bevestigd (soms geen profiel maar een
felsrand). Afdoende bescherming van de eventuele elektrische voorzieningen (bij inwendig verlichte verkeerstekens)
moet een continue werking ervan garanderen.
De visuele prestaties van een bord worden gekarakteriseerd door:
•
de kleur en de luminantiefactor (een maat voor de dagzichtbaarheid) Zowel voor niet-reflecterende als voor
reflecterende borden onderscheidt de norm twee klassen, met een minimale luminantiefactor per kleur en per
retroreflectieklasse. Ook voor lichtbakken worden eisen gesteld aan de luminantie;
•
de retroreflectiecoëfficiënt, die een maat is voor de intensiteit van het weerkaatste licht per oppervlakte-eenheid van
het reflecterende oppervlak en per invallende lux (en voor bepaalde hoeken). Deze coëfficiënt kan worden
beschouwd als een indicatie van de efficiëntie waarmee licht weerkaatst wordt. EN 12899-1 bepaalt
minimumwaarden voor de retroreflectiecoëfficiënt van twee soorten van folies (klasse 1 en klasse 2) De eisen zijn
afhankelijk van de hoek tussen de invallende en de weerkaatste lichtstraal (de “observatiehoek”) en de hoek tussen
de invallende lichtstraal en de loodlijn op het bordoppervlak (de “invalshoek”);
•
bij lichtbakken worden voor elke kleur drie klassen (L1, L2 en L3) onderscheiden, met minimumwaarden voor de
lichtintensiteit. Tevens worden eisen gesteld aan het luminantiecontrast tussen de verschillende gebruikte kleuren
(vijf klassen);
•
bij verlichte verkeerstekens dient de lichtintensiteit min of meer gelijk over het oppervlak te zijn verdeeld (klassen
U1, U2 en U3).
Naast eisen aan het ontwerp en de visuele prestaties stelt de norm ook eisen aan de stabiliteit en de duurzaamheid van
verkeersborden. De norm staat toe dat de structurele prestaties van een verkeersbord aangetoond worden door
beproeving of door berekening:
•
de belasting van een bord bestaat uit windbelasting (acht klassen), het eigen gewicht van de constructie, een
puntbelasting die opgegeven wordt door de gebruiker (zes klassen) en een belasting bij sneeuwruiming (vijf
klassen);
•
voor tijdelijke vervormingen wordt enkel met de windbelasting gerekend. Voor de doorbuiging en de torsie zijn
zeven klassen bepaald, met grenswaarden voor beide grootheden;
•
blijvende vervormingen dienen beperkt te blijven tot een deel van de toegestane tijdelijke vervormingen;
•
voor de passieve veiligheid van de ondersteuningen van verkeerstekens wordt verwezen naar EN 12767;
•
voor de (eventuele) bescherming tegen corrosie zijn drie niveaus bepaald (SP0, SP1 en SP2);
•
ook nadat zij gedurende een bepaalde tijd aan de weersomstandigheden zijn blootgesteld, dienen de borden nog
bepaalde minimale visuele prestaties te leveren (natuurlijke verouderingsproef);
•
de grootte van het oppervlak dat bij een stootbelasting beschadigd raakt, dient beperkt te blijven;
•
de elektrische behuizing moet de indringing van stof en vocht tegengaan. De norm legt hiervoor minimumprestaties
vast. Een voorschrijver kan hier altijd strengere eisen stellen.
Voor de elektrische voorzieningen wordt een aantal algemene eisen gesteld (veiligheid, minimumintensiteit voor elke
lichtbron, aantal lichtbronnen, enz.).
De norm legt vast welke beproevingsmethoden voor de verschillende kenmerken moeten worden toegepast (door te
verwijzen naar een andere norm of door de te volgen werkwijze te beschrijven).
Zij bepaalt ook welke informatie minimaal bij de borden moet worden verstrekt (identificatie van de verkeerstekens zelf
en bijgevoegde informatie in verband met de installatie, het gebruik en het onderhoud ervan).
In bijlage A wordt vermeld welke parameters minimaal in rekening moeten worden gebracht en welke afspraken
minimaal gemaakt moeten worden indien er proeven worden uitgevoerd. Zij geeft ook aan welke informatie minimaal in
het beproevingsverslag moet worden verstrekt.
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Bijlage B geeft een rekenvoorbeeld voor de bepaling van de vervorming ten gevolge van windbelasting.
In bijlage C worden door middel van een aantal schetsen de mogelijke vervormingen verduidelijkt, evenals de
mogelijkheden voor de aanbrenging van puntbelastingen bij de uitvoering van proeven.
De versie 2002 van 12899-1 is niet geharmoniseerd. CE-markering is dan ook voorlopig niet van toepassing. De
herziene versie bevat echter wel een ZA-bijlage. Zodra deze versie de huidige vervangt, wordt CE-markering dus na de
gebruikelijke overgangsperiode verplicht.
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