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1. WSTĘP 

Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądź Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej ( SST) bądź Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) to naleŜy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB). 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 

poziomego  wykonanego w ramach zadania pod nazwą: 
 

„POPRAWA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ  REMONT ULIC: BOHATERÓ W GETTA I PARKOWEJ W  
GŁUSZYCY,  STANOWI ĄCYCH OBJAZD ALTERNATYWNY DLA DROGI    WOJEWÓDZKIEJ NR 381” 

 
Specyfikacja dotyczy wykonania oznakowania tymczasowego i docelowego  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego.  Jako oznakowanie poziome proponuje się następujące materiały: 

a)  oznakowanie poziome grubowarstwowe na nawierzchniach bitumicznych: 
• masy termoplastyczne nakładane lub natryskowe ,  
. 

b) oznakowanie poziome cienkowarstwowe na nawierzchniach kostkowych 
• farby rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne – w przypadku prowadzenia budowy etapami w 

krótkim odstępie czasu pomiędzy jednym a drugim etapem zastosowanie oznakowania tymczasowego 
na powiązaniu etapów lub ze stanem istniejącym. 

Ze względu na występowanie na rynku szerokiej gamy materiałów przeznaczonych do oznakowania niniejszą 
specyfikację naleŜy potraktować jako wytyczne i materiał pomocniczy, w przypadku gdy producent nie wskaŜe 
sposobu aplikacji swoich produktów.  

1.4. Określenia podstawowe 
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych  
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych  
z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące  jako linie 
segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące do wskazania dozwolonego 
kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczania pasa, na którym się znajdują. 

Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub 
punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, 
odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
 
Materiały do oznakowania grubowarstwowego – masy termoplastyczne lub chemoutwardzalne bądź taśmy 
prefabrykowane nakładane na gorąco, o grubości min. 0,9 mm. 
 
Materiały do oznakowania cienkowarstwowego – farby rozpuszczalnikowe, chemoutwardzalne, wodorozcieńczalne 
układane na mokro   o min.  gr. 0,30 mm i max 0,80mm.  
 
Materiały prefabrykowane – materiały grubowarstwowe, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, 
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy  
prefabrykowane naklejane a takŜe punktowe elementy odblaskowe.  
 
Trwałe oznakowanie dróg - oznakowanie, którego czas uŜytkowania, wynosi co najmniej 12 miesięcy. 
 
Tymczasowe  oznakowanie dróg - oznakowanie, którego czas uŜytkowania, wynosi co najwyŜej 6 miesięcy lub czas 
uŜytkowania kończy się z chwilą zakończenia  robót.  
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Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w 
stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych zastosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni, Ŝe składowane materiały będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają 
swoją jakość i właściwość do robót i będą dostępne dla Zamawiającego. 
 
Materiały stosowane przez wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 (Dz. U. nr 220, poz. 218). 
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 
aprobatą techniczną (np. dla farb i mas termoplastycznych) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji 
zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych i punktowych elementów odblaskowych). 
 
2.2. Oznakowanie opakowań 

Na opakowaniu producent powinien umieścić następujące dane: 
• nazwę i adres producenta, 
• datę produkcji i termin przydatności do uŜycia, 
• masę netto, 
• numer partii i datę produkcji, 
• informację, Ŝe wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
• nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu jeŜeli dotyczy, 
• znak budowlany „B” i/lub znak „CE”, 
• informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
• ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 

 
2.3. Masy termoplastyczne  
 
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników (zawartość rozpuszczalników 
organicznych powinna nie przekraczać 2% (m/m)), dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy 
stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie  
lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego określi aprobata techniczna. 
 
2.4. Materiał odblaskowy 
 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały 
do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy przez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła 
wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
 
Mikrokulki szklane do oznakowań powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem: 125- 850 mikrometrów 
najlepiej z powłoka silikonową.  
 
 
Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone oraz muszą charakteryzować się następującymi cechami: 

•   współczynnikiem załamania światła - ponad 1.50, 
•   odpornością na wodę, kwasu solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy, 
•   zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niŜ 20% w przypadku kulek o średnicy 1 mm oraz 30% w 

przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niŜ 1mm. 
Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów  
i w odpowiedniej  temperaturze. 
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W zaleŜności od rodzaju zastosowanego materiału podkładowego mikrokulki naleŜy rozsypać w czasie nie późniejszym 
niŜ 5-10 s po aplikacji podkładu, w ilości od 250 g/m2 do 480 g/m2.  
 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
Do  oczyszczenia podłoŜa naleŜy zastosować szczotki mechaniczne wyposaŜone w system odpylania i szczotki ręczne.  
Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane za pomocą specjalnych urządzeń. 
W przypadku wykonywania oznakowania masami termoplastycznymi rozkładanie oznakowania następuje ręczenie (za 
pomocą specjalnych wózków tzw. stopek ciągnionych lub szablonów) lub maszynowo (dedykowana samobieŜna 
malowarka). 
W przypadku wykonywania oznakowania farbami chemoutwardzalnymi (jeŜeli takie dopuści Zamawiający) 
oznakowanie nakładane jest przez specjalistyczną maszynę natryskową. 
Sprzęt mechaniczny musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. 
Zestaw sprzętu winien posiadać moŜliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować 
równomierność ich podawania. Zastosowany sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie oraz musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
W przypadku układania taśm niezbędne będą układarki taśm prefabrykowanych i walce stalowe.  
 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być odpowiednio 
oznakowane zgodnie z aprobatą lub wytycznymi producenta. 
 Materiały naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem 
mechanicznym, oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

• W przypadku prowadzenia ewentualnych  robót znakowania w obrębie odcinka na którym odbywa się ruch 
Wykonawca jest odpowiedzialny bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku przez cały okres prowadzenia prac.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego oznakowania 
i niewłaściwej organizacji robót, chyba Ŝe Zamawiający zadecydował inaczej, 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za materiały które stosuje: zawartość składników lotnych 
      (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania: 

-  cienkowarstwowego 30% (m/m), 
-  grubowarstwowego 2% (m/m). 

           Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.  
           toluen,ksylen) w ilości większej niŜ 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających  
           benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

• W przypadku, gdy InŜynier zaleci, Wykonawca ma obowiązek wykonać odcinek próbny oznakowania  
w celu: 
a)  sprawdzenia na wybranym odcinku próbnym ilości i jakości dozowania przy takich nastawach 
parametrów, jakie zamierza się utrzymywać podczas wykonywania oznakowania, 
b)  sprawdzenia jakości stosowanych materiałów obejmujące: 

• sprawdzenie oznakowania opakowań i zgodności dostarczonych materiałów z przewidzianymi do 
stosowania, 
• wizualną ocenę stanu materiałów w zakresie jednorodności i widocznych wad, 
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• czas schnięcia. 
 
Prawidłowe wykonanie poziomego oznakowania drogi zaleŜy od właściwego przygotowania nawierzchni oraz od 
rygorystycznego przestrzegania reŜimów technologicznych i wykonania robót w odpowiednich warunkach 
pogodowych. 
Przy planowaniu wykonania oznakowania poziomego decydującym czynnikiem jest bezdeszczowa pogoda, 
występująca temperatura nawierzchni i powietrza, która powinna wynosić co najmniej 5°C ( dla taśm  i mas 10°C) 
oraz wilgotność względna powietrza, która powinna wynosić co najwyŜej 85%.         Na wniosek Wykonawcy, 
Zamawiający moŜe zezwolić na wykonywanie oznakowania w temperaturze niŜszej oraz przy większej 
wilgotności, jeŜeli zezwalają na to warunki uŜycia materiału określone przez producenta. 

 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1  Przygotowanie podłoŜa  
Przed rozpoczęciem prac naleŜy oczyścić nawierzchnie z pyłu, kurzu, smarów i oleju , piasku  oraz innych 
zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być czysta i sucha   
 
5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy 
 
 Dokładne połoŜenie przyszłych znakowań naleŜy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu o projekt oznakowania. 
Aby trasowanie było jednoznacznie czytelnie, naleŜy nanieść w odpowiednich odstępach punkty lub wąskie linie, farbą 
o niskiej Ŝywotności, zgodnie z przebiegiem zaplanowanego znakowania. Początek i koniec róŜnego rodzaju linii, 
naleŜy nanieść za pomocą małych poprzecznych kresek, natomiast całość przedznakowania wykonać przy pomocy 
cienkich linii lub kropek.  
W przypadku wytaczania długich ciągów punkty charakterystyczne co 100 m powinny być wyznaczone przez 
uprawnionego geodetę. 
 
5.2.2. Wykonanie oznakowania poziomego na nawierzchni 
 
 Znakowanie naleŜy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych projekcie oznakowania. Masa 
powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostały spełnione niŜej opisane wymagania dla 
oznakowania poziomego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla partii masy, 
skróconego świadectwa badania jakości oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje się do wykonania 
robót, a więc czy jest wystarczająco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcją producenta względna wilgotność powietrza 
nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i powietrza nie jest zbyt niska. 
 
Uwagi do wykonania oznakowania grubowarstwowego  za pomocą mas termoplastycznych. 
 
 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych – zgodnie z poniŜszymi wskazaniami. 
Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o pełnej grubości zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy moŜna kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, 
podkładanej na drodze malowanki. 
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne o długości ponad 20 
m) powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem 
kulkami. 
 
Uwagi do wykonania oznakowania grubowarstwowego  za pomocą taśm. 
 
Nanoszenie oznakowania naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, gdyŜ tylko takie oznakowanie jest objęte 
gwarancją. W przypadku braku takich danych poniŜej podano ogólne uwagi dotyczące ułoŜenia oznakowania 
prefabrykowanego.  
Wykonanie oznakowania naleŜy wykonać równocześnie z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Nanoszenie 
naleŜy wykonać przed ostatnim cyklem wałowania świeŜo połoŜonej w-wy ścieralnej. Optymalna temperatura w-wy 
przy układaniu taśm powinna wynosić  od 70 do 30 °C ( dla SMA 83°C - 30 °C). 
Do prawidłowego wprasowania  taśmy wystarczy jednokrotne dociśnięcie przez walec (bez wibracji –masa walca 10-12 
t, prędkość 3-5 km/h) i minimalnym zraszaniu (ostatni cykl wałowania). Nie naleŜy stosować wielokrotnego docisku ze 
względu na moŜliwość zniszczenia taśmy.  
Nakładanie oznakowania  powinno odbywać się w tym samym kierunku co przewidziany ruch pojazdów. 
Ewentualne uszorstnienie nawierzchni moŜna wykonać po wprasowaniu taśmy w nawierzchnię. 
PowyŜsze uwagi dotyczą układania taśmy metodą INLAY na drogach głównych . W przypadku układania taśm jako 
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oznakowanie tymczasowe zaleca się stosowanie taśm przyklejanych na nawierzchnie zimne (metoda OVERLAY). 
Temperatura powietrza winna wynosić wówczas +15 °C i wyŜej, natomiast nawierzchni 10 °C i wyŜej. 
Po oczyszczeniu podłoŜa nanosi się ręcznie (wałkiem, pędzlem) lub mechanicznie (wózek ze spryskiwaczem) warstwę 
gruntującą z kleju w ilości 0,3-0,5 l/m2. Taśmę naleŜy ułoŜyć po całkowitym wyschnięciu kleju ( ok. 3-5 min) i 
docisnąć wózkiem dociskowym o masie 30 kg  ( 1 cykl) a następnie 90 kg  
( min.2 cykle). Otwarcie drogi moŜe nastąpić po nałoŜeniu i dociśnięciu taśmy.  
 
Uwagi do wykonania oznakowania cienkowarstwowego za pomocą farb  
 
JeŜeli producent nie podaje, to farbę  po otwarciu opakowania naleŜy wymieszać w czasie od 2 do 
4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się 
przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się koŜuch. 
 
5.2.3 Usuwanie oznakowania istniejącego lub tymczasowego  
 
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę najeŜy wykonać w sposób jak 
najmniej uszkadzający nawierzchnię, zaakceptowany przez InŜyniera budowy lub producenta (jeśli oznakowanie jest 
prefabrykowane). 
Proponowane metody usuwania oznakowania: śrutowanie, wytrawianie, frezowanie  
Nie dopuszcza się zamalowywania zbędnego oznakowania poziomego czarną farbą, chyba Ŝe InŜynier zadecyduje 
inaczej.  
Punktowe elementy odblaskowe naleŜy usuwać prostymi narzędziami mechanicznymi. 
Pozostałości po usunięciu oznakowania naleŜy wywieźć i zutylizować.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Badania niezbędne do odbioru robót – są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

PoniŜej podano wymagania  jakościowe dla oznakowania i dotyczą one termomas jak i prefabrykatów.  

 
6.1.1. Kontrola jakości 
 
 Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj materiałów, 
które zamierza zastosować wraz odpowiednimi dokumentami (InŜynier, w razie wątpliwości co do wymagań 
technicznych dla masy, moŜe zlecić wykonanie badania. 
 
6.1.2. Kontrola jakości mikrokulek szklanych 
 
 Przed rozpoczęciem malowania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj mikrokulek wraz 
z deklaracją producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami zagranicznymi lub świadectwami (certyfikatami) 
badań. InŜynier, w razie wątpliwości co do wymagań technicznych dla masy, moŜe zlecić wykonanie badania. 
 
6.2. Wymogi jakościowe dla znakowania poziomego. 
 

Materiał do oznakowania poziomego ma spełniać wymagania zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej ST. Wymagania 
sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich uŜytkowania. 
Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi róŜne aspekty właściwości oznakowania dróg według 
PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005. 

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonane w celu kontroli przed odbiorem. 
Powinny by wykonane w terminie od 15 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne naleŜy wykonywa po 
okresie przed upływem 1 roku. 
 
6.2.1. Widoczność w dzień 
 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barw  oznakowania β. 
WyraŜony jest on współrzędnymi chromatyczności. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania 
nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej,  
co najmniej 0,40, klasa B3. 
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Wartość  współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu uŜytkowania 
oznakowania, dla barwy białej, na nawierzchni asfaltowej (w stanie suchym), co najmniej 0,30, klasa B2. 
Barwa oznakowania powinna by określona wg PN-EN 1436:2000 przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla 
suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne podane w tablicy poniŜej 
(nr 1). 
 
Punkt naroŜny *****  1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 
Oznakowanie białe 

y 0,335 0,305 0,325 0,375 
 

Pomiar współczynnika luminancji moŜe by zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle 
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000. 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje  
się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd. 

Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi dla 
oznakowania świeŜego, barwy białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3. 

Wartość współczynnika Qd powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu  
od wykonania, w ciągu całego okresu uŜytkowania, barwy białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie 
asfaltowe), klasa Q2. 

 
6.2.2. Widzialność w nocy 
 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany  
wg PN-EN 1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005. 
W celu zapewnienia wystarczającej widzialności w nocy współczynnik luminacji odbitej powinien dla masy plastycznej 
białej trwałego znakowania: 

• świeŜe znakowanie koloru białego  min 300 mcd/m-2 lx-1 
• uŜywane znakowanie kolor biały po 12 miesiącach eksploatacji min 100 mcd/m-2 lx-1 

 
6.2.3. Szorstkość 
 
Wskaźnik szorstkości winien wynosić: 
 
   -   na świeŜym znakowaniu nie mniej niŜ 50 jedn. SRT, 
   -   na uŜywanym znakowaniu nie mniej niŜ 45 jedn. SRT. 
 
6.2.4. Trwałość 
 
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełnienia wymagań widoczności w dzień i 
w nocy. Trwałość oceniana jest jako stopień zuŜycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami  
fotograficznymi LCPC 
 
6.2.5. Czas schnięcia 
 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekracza czasu gwarantowanego przez producenta, z tym, 
Ŝe nie moŜe przekracza 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. 
 
6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 
Badania w pierwszym dniu znakowania mają na celu potwierdzenie przyjętych załoŜeń i ewentualną modyfikację 
technologii. 
 
Badania obejmują: 

a)   przed rozpoczęciem pracy:  
• sprawdzenie oznakowania opakowań, 
• wizualną ocenę stanu materiału, 
• pomiar wilgotności względnej powietrza, 
• pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

b)   w czasie wykonywania pracy: 
• pomiar grubości warstwy oznakowania (na płytce), 
• wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych, 
• pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową  
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i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  podanego w pkt 10. 
Znakowanie taśmami prefabrykowanymi wymaga wykonanie w/w badań adekwatnych do tego rodzaju materiału. Przy 
układaniu  prefabrykatów naleŜy zwrócić uwagę na to czy taśma została prawidłowo wtopiona -przy układaniu na 
gorąco lub przyklejona – przy układaniu na zimno, czy nie ma pęknięć, rozerwań, puchnięć lub wybrzuszeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny do ułoŜenia taśmy wg wytycznych producenta. Zaleca się przemonitorowanie  całego 
oznakowania z prefabrykatów po zakończonych robotach.  
 
6.4. Tolerancje 
 
Dopuszcza się następujące tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego: 
• szerokość linii nie moŜe być mniejsza od wymaganej, moŜe być większa nie więcej niŜ + 5 mm, 
• długość linii  - ± 50 mm , 
• długość cyklu złoŜonego z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 

mm długości wymaganej, 
• rozstaw punktów naroŜnikowych (strzałki, litery, cyfry) - odchyłki od wymaganego wzoru nie mogą przekraczać ± 50 

mm dla wymiaru długości. 
 

 
6.5. Badanie wykonania znakowania z punktowych elementów odblaskowych 
 

W czasie znakowania punktowymi elementami odblaskowych naleŜy co najmniej raz dziennie przeprowadzać 
następujące badania: 
- sprawdzenia rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, 
- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
- wilgotności względnej powietrza, 
- temperatury powietrza i nawierzchni, 
- pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia), 
- wizualną ocenę liniowości przyklejania elementów, 
- równomierność przyklejania elementów na całej długości linii, 
- zgodność wykonania oznakowania z Dokumentacją Projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”. 
 
7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Obmiar robót stanowi wartości pomocnicze w celu określenia ilości przerobów w okresie i nie stanowi podstawy 
do rozliczenia kontraktu. 

Jednostką przedmiarową i obmiarowa jest: 
-  m2 oznakowania poziomego 
 

W przypadku realizacji kontraktu ryczałtowego nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót – pkt 7 nie 
obowiązuje. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Badania odbiorcze 
 Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badań odbiorczych, 
najpóźniej w ciągu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowiązane do wykonania badań  
w ciągu 15 dni od daty wykonania znakowania. Jeśli badania odbiorcze zostaną wykonane po upływie 15 dni od daty 
wykonania znakowania, to zostaną zastosowane kryteria jak dla znakowania uŜywanego. 
 

Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, InŜynier moŜe zleci 
wykonanie badań: 

• widzialności w dzień, 
• widzialności w nocy. 

Wybiera się do badań losowo jeden przekrój w kilometrze. Badanie obejmuje linie krawędziowe, linię segregacyjną i 
inne elementy znakowania. 
W przypadku linii przerywanej dokonuje się 5 pomiarów na jednym segmencie linii, a w przypadku linii ciągłej 5 
pomiarów na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik średni z 5 pomiarów. InŜynier lub ekipa pomiarowa działająca w jego 
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imieniu moŜe wskazać dodatkowe przekroje drogi w celu dokonania pomiarów. Przekroje dodatkowe są wytypowane 
wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilości rozsypanych mikrokulek. 
 
8.3. Zasady odbioru końcowego robót 
 
 Po zakończeniu robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz skompletowaniu całej 
przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie InŜyniera. Po sprawdzeniu  
i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru Zamawiający zwoła spotkanie w celu odbioru robót. W czasie spotkania po 
przejrzeniu dokumentacji i oględzinach wizualnych, zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
Wykonawca zapewni min. 5- letnią gwarancję na oznakowanie grubowarstwowe. 
 

9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH I TYMCZASOWYCH 
 
Ogólne ustalenia dotyczące punku 9 podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego  
w przedmiotowej specyfikacji w tym wszystkie czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej, PZJ oraz 
określonych w wymogach formalno – prawnych. 

 
Zakres robót przypadający na 1m2 oznakowania poziomego obejmuje odpowiednio: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów ( zakup i transport masy plastycznej/ farby /prefabrykatów), 
− oczyszczenie podłoŜa nawierzchni, 
− przedznakowanie (znaczenie linii i kształtów oznakowania), 
− w zaleŜności od rodzaju materiału: naniesienie powłoki znaków:  prefabrykatów / masy /farby na nawierzchnię 

drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją, 
− przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót, 
− ochrona świeŜo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− zapewnienie gwarancji dla oznakowania. 

Zakres robót przypadający na 1m2/ 1szt oznakowania punktowego obejmuje: oczyszczenie nawierzchni, wytyczenie 
umiejscowienia punktów, przyklejenie i docisk oznakowania, zapewnienie gwarancji dla oznakowania.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach 
PN-EN 1424:2002- Materiały do poziomego oznakowania dróg - kulki szklane do mieszania  
( z uwzględnieniem poprawki A1 z 2005 roku) 
PN-EN 1436:2001 Materiały do poziomego oznakowania dróg-Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 
PN-EN 1423:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane, 
kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
TRRL Road Note No. 27 - Instrukcja uŜywania przenośnego wahadła angielskiego SRT, 1969 6.  
LCPC skala wzorców do oceny trwałości poziomego oznakowania, Laboratoria Central des Ponts et Chaussees, Paris 
DIN 67520 cz.3 - Materiały retrorefleksyjne w bezpieczeństwie ruchu. 
Fotometryczna ocena, pomiaru i charakterystyka materiałów retrorefleksyjnych. 
 NF P 98-606/1989 - Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie. 


