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D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE Z MASY
CHEMOUTWARDZALNEJ 

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.

Materiały do znakowania grubowarstwowego

Materiałami  do  znakowania  grubowarstwowego  powinny  być  materiały  chemoutwardzalne  umożliwiające  nakładanie  ich  warstwą  grubości  2,5  mm  (konieczne
zwiększenie grubości w miejscach lokalizacji progów aktustyczno – wibracyjnych) .  
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. W/w masy winny posiadać w składzie   kulki szklane zapewniające
widzialność  w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

 WYKONANIE ROBÓT

Warunki atmosferyczne

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

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.

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 10%.

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, piaskowanie. Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać
ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża,  na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.   Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania
należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska.

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 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.

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. 



D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

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

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego
na drogach.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji – nie dotyczy

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy równoważnej 

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie
światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas
trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót

3.2. Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak  drogowy  pionowy  musi  być  wykonany  w sposób  trwały,  zapewniający  pełną  czytelność  przedstawionego  na  nim  symbolu  lub  napisu  w całym okresie  jego
użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót

5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:
a)szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót

7. podstawa płatności

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością:

Podstawą płatności są ustalenia zawarte w Umowie. 
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