
CARSTOP 
 
Výrobce: REPLAST PRODUKT spol. s r. o.  

                
 
Kód výrobku: 254, 254B 

                          
Carstopy jsou vyrobeny z PVC. Výrobek není vybaven skleněnými odrazkami od 
firmy SWAROVSKY. Je vybaven otvory pro uchycení k vozovce. 
Výrobek nepodléhá schválení ministerstva dopravy, odbor pozemních komunikací. 
Jedná se o výrobek určený k zamezení samovolného posunu aut a k vyznačení 
konců parkovišť. Certifikát vydaný autorizovanou osobou potvrzuje, že byla 
uplatněna všechna ustanovení týkající se prokazování shody a uvedený výrobek 
splňuje požadavky dle nařízení vlády č.163/2002 SB. kterými se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. 
stanovené STO č. 030-047712.   
 
Pokyny pro montáž: 
Při pokládce carstopů na parkovací místo je nutné dbát dodržení následujících 
pravidel: 

1. Vzhledem k charakteru materiálu, ze kterého je carstop vyroben, se před 
montáží při venkovních teplotách pod 10 st. C jednotlivé díly nechají 
temperovat na cca 20 st. C, po dobu alespoň 24 hodin. 

2. Jednotlivé dílce se pokládají pouze na rovné, pevné, suché parkovací stání 
(asfalt, beton) – nesmí se použít na zámkovou dlažbu !!!  

3. Carstop nesmí být překážkou pro odtok vody z parkovacího místa. 
4. Jednotlivé dílce se lepí na parkovací stání černým polyuretanovým  tmelem 

PU 50 nebo dvousložkovým lepidlem UZIN KR 421 a připevňují do předem 
vyvrtaných děr o průměru 14 mm/150 mm. 

- nylonová hmoždinka – průměr 14/140 mm 
- pozinkovaný vrut – průměru 10/140 mm (DIN 571/FeZn) 
- pozinkovaná podložka – průměr 12mm  (DIN 125/FeZn) 
- dle výkresu č. 2. 
- dotažení šroubů se provádí tak, aby podložka pod šroubem se jemně 

zamáčkla do carstopu. Špatnou montáží – přetažením šroubů - praskne 
carstop, čímž dojde k jeho znehodnocení. 

             
5. Během montáže je třeba dodržovat pravidla silničního provozu a bezpečnosti   

           práce na veřejné komunikaci. 
6. V případě nejasností jsme připraveni Vám poskytnout odbornou radu,   
      popřípadě pomoc. 
7.  Při nedodržení těchto pravidel, firma REPLAST PRODUKT, spol. s r. o.   

            nenese žádnou zodpovědnost za případné škody.  
            Taktéž záruka nebude uznána, pokud se nebudete řídit těmito pravidly pro    
            montáž. 
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