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OZNAKOWANIE POZIOME
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s

wymagania dotycz ce wykonania i odbioru oznakowania

poziomego dróg.
1.2. Zakres stosowania SST
szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania stosowanego jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu : „Remont ci gu pieszego przy drodze krajowej
nr 10 w miejscowo ci Sk pe od km 368+318,50 do km 368+919,20 strona prawa”.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci ych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem
okre lonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, wyst puj ce jako
linie segregacyjne lub kraw dziowe, przerywane lub ci e.
1.4.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe s
ce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strza ki naprowadzaj ce, które uprzedzaj o konieczno ci opuszczenia pasa, na
którym si znajduj .
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre laj ce szczególne
miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników
lub punktowe elementy odblaskowe, które mog zosta naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwy szonej. Materia y te powinny by retrorefleksyjne.
1.4.7. Materia y do znakowania cienkowarstwowego - farby nak adane warstw grubo ci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw grubo ci od 0,9 mm do 5 mm.
Nale do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
1.4.9. Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowa tymczasowych ( te) i trwa ych (bia e) oraz punktowe elementy odblaskowe.
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materia y o wysoko ci do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm,
które s przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni . Maj ró ny kszta t, wielko i wysoko oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementów odblaskowych, do których nale
szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materia u o barwie
wynosi do 3 miesi cy lub do czasu zako czenia robót.

tej, którego czas u ytkowania

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas u ytkowania wynosi do 6 miesi cy.
1.4.13. Kulki szklane - materia do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materia ami
w stanie ciek ym, w celu uzyskania widzialno ci oznakowania w nocy.
1.4.14. Materia uszorstniaj cy - kruszywo zapewniaj ce oznakowaniu poziomemu w

ciwo ci antypo lizgowe.

1.4.15. Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów
Ka dy materia u ywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dróg musi posiada aprobat techniczn .
2.3. Badanie materia ów, których jako budzi w tpliwo
Wykonawca powinien przeprowadzi dodatkowe badania tych materia ów, które budz w tpliwo ci jego lub In yniera,
co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj one wymaganiom okre lonym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by wykonane zgodnie z „Warunkami
technicznymi POD-97” [4].
2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów
Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe wymagania okre lone s
w „Warunkach technicznych POD-97” [4].
2.6. Wymagania wobec materia ów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materia y do znakowania cienkowarstwowego
Materia ami do znakowania cienkowarstwowego powinny by farby nak adane warstw grubo ci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny by nimi ciek e produkty zawieraj ce cia a sta e rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub
wodzie, które mog wyst powa w uk adach jedno- lub wielosk adnikowych.
Podczas nak adania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni p dzlem, wa kiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy warstw kohezyjn w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania cienkowarstwowego okre la aprobata techniczna odpowiadaj ca
wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2. Materia y do znakowania grubowarstwowego
Materia ami do znakowania grubowarstwowego powinny by materia y umo liwiaj ce nak adanie ich warstw grubo ci
od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by substancjami jedno- lub dwusk adnikowymi, mieszanymi ze sob w proporcjach
ustalonych przez producenta i nak adanymi na nawierzchni odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy
warstw kohezyjn w wyniku reakcji chemicznej.
Masy termoplastyczne powinny by substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci
bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da si podgrzewa do stopienia i aplikowa r cznie lub
maszynowo. Masy te powinny tworzy warstw kohezyjn przez och odzenie.
ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.3. Materia uszorstniaj cy oznakowanie
Materia uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada si z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (w ciwo ci
antypo lizgowych). Materia uszorstniaj cy nie mo e zawiera wi cej ni 1% cz stek mniejszych ni 90 m. Potrzeba
stosowania materia u uszorstniaj cego powinna by okre lona w SST.
Materia uszorstniaj cy oraz mieszanina kulek szklanych z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada
wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].
2.6.4. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinna by naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchni p ytka z
materia u wytrzymuj cego przejazdy pojazdów samochodowych, zawieraj ca element odblaskowy umieszczony w ten
sposób, aby zapewnia widzialno w nocy, a tak e w czasie opadów deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektor), b cy cz ci punktowego elementu odblaskowego mo e by :
szklany lub plastikowy w ca ci lub z dodatkow warstw odbijaj
znajduj
si na powierzchni nie
wystawionej na zewn trz i nie nara on na przeje anie pojazdów,
plastikowy z warstw zabezpieczaj
przed cieraniem, który mo e mie warstw odbijaj
tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch s zabezpieczone warstwami odpornymi na
cieranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie adnych ostrych kraw dzi od strony naje anej przez
pojazdy. Je li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi cej cz ci, ka da z nich powinna by
usuwalna tylko za pomoc narz dzi polecanych przez producenta. Wysoko punktowego elementu nie mo e by
wi ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwa ego, powinna by bia a lub srebrzysta, a dla oznakowania
czasowego - ta.
ciwo ci punktowego elementu odblaskowego okre la aprobata techniczna, odpowiadaj ca wymaganiom POD-97
[4].

3. sprz t
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu robót, powinien
wykaza si mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego przez In yniera:
szczotek mechanicznych (zaleca si stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce) oraz szczotek
cznych,
frezarek,
spr arek,
malowarek,
uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
sprz tu do bada , okre lonych w SST.
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi w pojemnikach zapewniaj cych szczelno ,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki powinny by oznakowane zgodnie
z norm PN-O-79252 [2].
Materia y do znakowania poziomego nale y przewozi krytymi rodkami transportowymi, chroni c
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi co najmniej 5oC,
a wilgotno wzgl dna powietrza powinna by zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi co najwy ej 85%.
5.3. Jednorodno nawierzchni znakowanej
Poprawno wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. Nierównomierno ci
i/albo miejsca atania nawierzchni, które nie wyró niaj si od starej nawierzchni i nie maj wi kszego rozmiaru ni
15% powierzchni znakowanej, uznaje si za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nale y ustali
w SST wymagania wobec materia u do znakowania nawierzchni.
5.4. Przygotowanie pod a do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci powierzchni nawierzchni malowanej z py u,
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez In yniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona przedznakowanie, stosuj c si
do ustale zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i
wskazaniach In yniera.
Do wykonania przedznakowania mo na stosowa nietrwa
farb , np. farb silnie rozcie czon
rozpuszczalnikiem. Zaleca si wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec
znakowania nale y zaznaczy ma kresk poprzeczn .
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczaj co czytelne i zgodne z
dokumentacj projektow , mo na przedznakowania nie wykonywa .
5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece producenta materia ów
Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajduj cymi si w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materia ami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku
lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Farb do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale y wymiesza w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania pe nej jednorodno ci. Przed lub w czasie nape niania zbiornika malowarki zaleca si przecedzi farb

przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje
si ca kowicie wymiesza lub na jej powierzchni znajduje si ko uch.
Farb nale y nak ada równomiern warstw o grubo ci ustalonej w SST, zachowuj c wymiary i ostro
kraw dzi. Grubo nanoszonej warstwy zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce
szklanej lub metalowej podk adanej na drodze malowarki. Ilo farby zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie
zu ycie na metr kwadratowy nie mo e si ró ni od ilo ci ustalonej, wi cej ni o 20%.
Wszystkie wi ksze prace powinny by wykonane przy u yciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac,
wielko , wydajno i jako sprz tu nale y dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj dotycz
rodzaju sprz tu
i sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materia ami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku
lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Materia znakuj cy nale y nak ada równomiern warstw o grubo ci ustalonej w SST, zachowuj c wymiary i
ostro kraw dzi. Grubo nanoszonej warstwy zaleca si kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce
szklanej lub metalowej, podk adanej na drodze malowarki. Ilo materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez
rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si ró ni od ilo ci ustalonej, wi cej ni o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi ksze prace powinny by wykonywane przy u yciu
urz dze samojezdnych z automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em
uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno i jako sprz tu nale y dostosowa do ich
zakresu i rozmiaru. Decyzj dotycz
rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In ynier na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale y zastosowa podk ad (primer)
poprawiaj cy przyczepno nak adanego termoplastu do nawierzchni.
W przypadku dwusk adnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo na wykonywa r cznie, przy u yciu
prostych urz dze , np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku lub
niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale y zwraca szczególn uwag na staranne
mocowanie elementów do pod a, od czego zale y trwa
wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo liwo uzyskania ró nej jego
przyczepno ci do nawierzchni i do materia ów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale y zastosowa podk ad (primer) poprawiaj cy przyczepno
przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego, czynno t nale y wykona jak najmniej
uszkadzaj c nawierzchni .
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
cienkowarstwowego, metod : frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
grubowarstwowego, metod frezowania,
punktowego, prostymi narz dziami mechanicznymi.
rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog wp ywa ujemnie na przyczepno nowego oznakowania do
pod a, na jego szorstko , trwa
oraz na w ciwo ci pod a.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo e by wykonane przez zamalowanie nietrwa farb barwy
czarnej.
Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun z drogi tak, aby nie zanieczyszcza y rodowiska, w
miejsce zaakceptowane przez In yniera.
6. kontrola jako ci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania pod a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by ca kowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialno
Widzialno

w dzie

oznakowania w dzie jest okre lona wspó czynnikiem luminancji i barw oznakowania.

Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje si wspó czynnik
luminancji w wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w wietle rozproszonym, mcd/m2,
E - o wietlenie p aszczyzny pola, lx.
Pomiary luminancji w wietle rozproszonym wykonuje si w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Warto
wspó czynnika Q powinna wynosi dla oznakowania wie ego, barwy:
bia ej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
bia ej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
tej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.
Pomiar wspó czynnika luminancji w wietle rozproszonym mo e by zast piony pomiarem wspó czynnika luminancji
, wg POD-97 [4]. Warto wspó czynnika powinna wynosi dla oznakowania wie ego, barwy:
bia ej, co najmniej 0,60,
tej, co najmniej 0,40.
Warto wspó czynnika powinna wynosi dla oznakowania u ywanego barwy:
bia ej, po 12 miesi cach u ywalno ci, co najmniej 0,30,
tej, po 1 miesi cu u ywalno ci, co najmniej 0,20.
6.3.1.2. Widzialno

w nocy

Za miar widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL, okre lany wg POD-97 [4].
6.3.1.3. Szorstko

oznakowania

Miar szorstko ci oznakowania jest warto wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahad em
angielskim, wg POD-97 [4]. Warto SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje z
blokad kó przy pr dko ci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si , aby warto wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu:
wie ym, co najmniej 50 jednostek SRT,
ywanym, w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementów odblaskowych bada szorstko ci nie wykonuje si .
6.3.1.4. Trwa

oznakowania

Trwa
oznakowania oceniana jako stopie zu ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg
POD-97 [4], powinna wynosi po 12-miesi cznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
farbami wodorozcie czalnymi, co najmniej 5,
pozosta ymi materia ami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schni cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno ci oznakowania)
Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si czas up ywaj cy mi dzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.
Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza czasu gwarantowanego przez producenta, z tym e nie
mo e przekracza 2 godzin.
6.3.1.6. Grubo

oznakowania

Grubo oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn powierzchni nawierzchni, powinna wynosi dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo na mokro bez kulek szklanych), co najwy ej 800 m,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwy ej 5 mm,
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz ci jezdnej drogi, co najwy ej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwy ej 25 mm.
Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nast puj ce badania:
a) przed rozpocz ciem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakowa ,
wizualn ocen stanu materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepko ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubo ci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schni cia, wg POD-97 [4],
wizualn ocen równomierno ci roz enia kulek szklanych,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno z dokumentacj projektow i „Instrukcj o znakach
drogowych poziomych” [3],
wizualn ocen równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci linii,
oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97 [4].
Protokó z przeprowadzonych bada wraz z jedn próbk na blasze (300 x 250
x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu up ywu okresu gwarancji.

W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, In ynier mo e zleci wykonanie bada :
widzialno ci w dzie ,
widzialno ci w nocy,
szorstko ci,
odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych w „Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Je eli wyniki tych bada wyka wadliwo wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy.
6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonuj c znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz
dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nast puj ce badania:
sprawdzenie oznakowania opakowa ,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj cych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualn ocen stanu elementów, w zakresie ich kompletno ci i braku wad,
wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu (schni cia),
wizualn ocen liniowo ci przyklejenia elementów,
równomierno ci przyklejenia elementów na ca ej d ugo ci linii,
zgodno ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow i „Instrukcj o znakach drogowych poziomych” [3].
Protokó z przeprowadzonych bada wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie okre lonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu up ywu okresu gwarancji.
W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego In ynier mo e zleci wykonanie
bada :
widzialno ci w dzie ,
widzialno ci w nocy,
odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod okre lonych w „Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Je li wyniki tych bada wyka wadliwo wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj cy.
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj projektow i „Instrukcj o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiada nast puj cym warunkom:
szeroko linii mo e ró ni si od wymaganej o 5 mm,
ugo linii mo e by mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co najwy ej o 150 mm,
dla linii przerywanych, d ugo cyklu sk adaj cego si z linii i przerwy nie mo e odbiega od redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wi cej ni 50 mm d ugo ci wymaganej,
dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie wi kszej odchy ki od wymaganego wzoru
ni 50 mm dla wymiaru d ugo ci i 20 mm dla wymiaru szeroko ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nale y
dok adnie usun zb dne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej cego oznakowania
Przy odnawianiu istniej cego oznakowania nale y d
do pokrycia pe nej powierzchni istniej cych znaków, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków
lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
8. odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu wykonania robót, mo e
by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em grubowarstwowym,
usuni ciu istniej cego oznakowania poziomego,
wykonaniu podk adu (primera) na nawierzchni betonowej.
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego nale y dokona po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
bada jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona po up ywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegaj cechy oznakowania okre lone w POD-97 [4].
Zaleca si stosowanie nast puj cych minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
na odcinkach zamiejskich, z wy czeniem przej dla pieszych: co najmniej 12 miesi cy,
na odcinkach przej przez miejscowo ci: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi cy,
na przej ciach dla pieszych w miejscowo ciach: co najmniej 3 miesi ce,
b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24
miesi ce.
W niektórych przypadkach mo na rozwa
ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa :
a) cienkowarstwowych
dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, których czas u ytkowania jest krótszy ni jeden rok oraz dla oznakowa wykonanych w okresie od 1
listopada do 31 marca,
na nawierzchniach bitumicznych o warstwie cieralnej sp kanej, krusz cej si , z lu nymi grysami, po dane jest
skróci okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesi cy, przej dla pieszych i drobnych elementów do 3
miesi cy,
na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po dane jest skróci okres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 3 miesi cy, przej dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesi ca,
na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp kanej, uszcz cej si powierzchni, na z czach
pod nych je li s niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami pod nymi i poprzecznymi, na nawierzchniach
smo owych (tak e z powierzchniowym utrwaleniem smo ), na nawierzchniach kostkowych w z ym stanie (nierówna
powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu ne zanieczyszczenia w szczelinach mi dzy kostkami niemo liwe do
usuni cia za pomoc szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno si udziela ,
w przypadku stosowania piasku lub piasku z sol do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny nale oby
skróci do maksimum 9 miesi cy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesi cy przy wymalowaniu jesiennym;
b) grubowarstwowych
na nawierzchniach bitumicznych u onych do 1 miesi ca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi po dane jest skróci okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1 roku,
dla przej dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesi cy.
9. podstawa p atno ci
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materia ów,
oczyszczenie pod a (nawierzchni),
przedznakowanie,
naniesienie pow oki znaków na nawierzchni drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z dokumentacj projektow i
„Instrukcj o znakach drogowych poziomych”,
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przeprowadzenie pomiarów i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwi zane
10.1. Normy
1.
PN-C-81400
2.
PN-O-79252

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Za cznik do zarz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.

