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OZNAKOWANIE POZIOME

WSTĘP

 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania  
poziomego dróg.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  
wymienionych j/w

 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania  
poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną.

Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości,  
w  celu  stwierdzenia  czy  odpowiadają  one  wymaganiom  określonym  w  punkcie  2.  Badania  te  Wykonawca  zleci  IBDiM  lub  
akredytowanemu  laboratorium.  Badania  powinny  być wykonane  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  POD-97”  [4].Wymagania  
wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
 Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).  
Powinny  być nimi  ciekłe  produkty  zawierające  ciała  stałe  rozproszone  w organicznym rozpuszczalniku  lub  wodzie,  które  mogą  
występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one  
tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  cienkowarstwowego  określa  aprobata  techniczna  odpowiadająca  wymaganiom  
POD-97 [4].

Materiały do znakowania grubowarstwowego

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9  
mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.  
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych  
przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku  
reakcji chemicznej. 
Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  grubowarstwowego  i  wykonanych  z  nich  elementów  prefabrykowanych  określa  
aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

 Kulki szklane

Materiały w postaci  kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania  
powinny zapewniać  widzialność  w nocy poprzez  odbicie  powrotne w kierunku  pojazdu  wiązki  światła  wysyłanej  przez reflektory  
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie  
więcej niż 20% kulek z defektami.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.
Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

Materiał uszorstniający oznakowanie



Materiał  uszorstniający  oznakowanie  powinien  składać  się  z  naturalnego  lub  sztucznego  twardego  kruszywa  (np.  krystobalitu),  
stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie  
może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona  
w SST.
Materiał  uszorstniający  oraz  mieszanina  kulek  szklanych  z  materiałem  uszorstniającym  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały  stosowane  do  znakowania  nawierzchni  nie  powinny  zawierać substancji  zagrażających  zdrowiu  ludzi  i  powodujących  
skażenie środowiska.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały przechowywać nalęży zgodnie z zalecaniami producenta.

 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przewozić  w  pojemnikach  zapewniających  szczelność,  bezpieczny  transport  i  
zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. 
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem  
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

 WYKONANIE ROBÓT

 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5 oC, a wilgotność względna  
powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.

Jednorodność nawierzchni znakowanej

Poprawność  wykonania  znakowania  wymaga  jednorodności  nawierzchni  znakowanej.  Nierównomierności  i/albo  miejsca  łatania  
nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje  
się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w SST wymagania wobec materiału do znakowania  
nawierzchni.

Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed  wykonaniem znakowania  poziomego należy oczyścić  powierzchnię  nawierzchni  malowanej  z  pyłu,  kurzu,  piasku,  smarów,  
olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.

Przedznakowanie

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w  
dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach Inżyniera.
Do  wykonania  przedznakowania  można  stosować  nietrwałą  farbę,  np.  farbę  silnie  rozcieńczoną  rozpuszczalnikiem.  Zaleca  się  
wykonywanie przedznakowania w postaci  cienkich linii  lub  kropek.  Początek i  koniec znakowania  należy zaznaczyć małą kreską  
poprzeczną.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową,  
można przedznakowania nie wykonywać.

 Wykonanie znakowania drogi

 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

Materiały  do  znakowania  drogi,  spełniające  wymagania  podane  w  punkcie  2,  powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie  
technicznej.

Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych -  
zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy 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 kożuch.



Farbę  należy  nakładać  równomierną  warstwą  o  grubości  ustalonej  w  SST,  zachowując  wymiary  i  ostrość  krawędzi.  Grubość  
nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na  
drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości  
ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie  większe  prace  powinny  być  wykonane  przy  użyciu  samojezdnych  malowarek  z  automatycznym  podziałem  linii  i  
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac,  wielkość, wydajność i jakość  
sprzętu  należy  dostosować  do  zakresu  i  rozmiaru  prac.  Decyzję  dotyczącą  rodzaju  sprzętu  i  sposobu  wykonania  znakowania  
podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych -  
zgodne z poniższymi wskazaniami.
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej  w SST,  zachowując wymiary i  ostrość krawędzi.  
Grubość  nanoszonej  warstwy  zaleca  się  kontrolować  przy  pomocy  grzebienia  pomiarowego  na  płytce  szklanej  lub  metalowej,  
podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie  
może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
W przypadku  mas  termoplastycznych  wszystkie  większe  prace  powinny  być  wykonywane  przy  użyciu  urządzeń  samojezdnych  z  
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac,  
wielkość, wydajność i  jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru.  Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu  
wykonania  znakowania  podejmuje  Inżynier  na  wniosek  Wykonawcy.  W  przypadku  znakowania  nawierzchni  betonowej  należy  
zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni.
W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać ręcznie, przy użyciu prostych urządzeń, np. typu  
„Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego,  czynność tę należy wykonać jak najmniej  uszkadzając  
nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania jedną z metod bezinwazyjnych: usuwanie chemicznie, śrutowanie, piskowanie.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego  
szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej.
Materiały  pozostałe  po  usunięciu  oznakowania  należy  usunąć  z  drogi  tak,  aby  nie  zanieczyszczały  środowiska,  w  miejsce  
zaakceptowane przez Inżyniera.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych  
punktowych elementów odblaskowych.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały  
wyniki pozytywne.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie.
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