
SST      OZNAKOWANIE POZIOME 
 
 

3.5. Oznakowanie poziome - CPV-45235100-4 
 
3.5.1. Materiały 
 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg 
musi posiadać aprobatę techniczną. Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inspektora Nadzoru, co do 
jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one określonym wymaganiom. 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań 
materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 
[2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
- masę brutto i netto, 
- numer partii i datę produkcji, 
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby akrylowe 
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. 

Kolory farb użytych do oznakowania powinny odpowiadać wzorcom: 
- żółty RAL 1016 
- biały RAL 9010 

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 
powinny posiadać orzeczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. 

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 niż 10%. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

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

Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy 
składowania w warunkach określonych przez producenta. 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w 
magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza 
zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, 
dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 



c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 
 
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.  

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. 
Można stosować mieszaninę kulek szklanych z kruszywem antypoślizgowym 

w proporcjach: 85:15. 
 
Materiał uszorstniający oznakowanie 
 

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub 
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu, korund, kwarc), stosowanego w 
celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości 
antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek 

mniejszych niż 90 m. 
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 

uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej. 

 
3.5.2. Sprzęt 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w 
zależności od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w 
urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
- frezarek, 
- sprężarek, 
- malowanek, 
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
- sprzętu do badań, określonych w SST. 
 
3.5.3. Transport 
 
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 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
 



3.5.4. Wykonanie robót 
 

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

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię 
nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych 
zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania 
poziomego musi być czysta i sucha. 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania, można wykonać 
przed znakowanie, stosując się do ustaleń i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Do wykonania przed znakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. 

Zaleca się wykonywanie przed znakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 
Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 

Materiały do znakowania nawierzchni, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
Specyfikacji technicznej, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w 
aprobacie technicznej. 

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 malowanki 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 
Specyfikacji technicznej, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość 
nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego 
na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowanki. 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 
falowarek 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 Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy. 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, 
czynność tę należy wykonać jak najmniej 
uszkadzając nawierzchnię. 

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
- cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania , 
- grubowarstwowego, metodą frezowania, 
- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 



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 nawierzchni 
tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
3.5.5. Kontrola jakości robót 
 

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

Wskaźniki chromatyczności i luminacji zwykłych kolorów dla oznaczenia 
powierzchni powinny znajdować się w następujących granicach w warunkach 
standardowych. 
a) Czerwony 
Granica purpurowa y=0,345 – 0,051x 
Granica pomarańczowa y= 0,314 + 0,047x 
Wskaźnik luminacji β= 0,07 (min.) 
b) Pomarańczowy 
Granica czerwona y= 0,265 + 0,205x 
Granica biała y= 0,910 – x 
Granica żółta y= 0,207 + 0,390x 
Wskaźnik luminacji β= 0,45 (min.) 
c) żółty 
Granica pomarańczowa y= 0,108 + 0,707x 
Granica biała y= 0,910 – x 
Granica zielona y= 1,35x – 0,093 
Wskaźnik luminacji β= 0,45 (min.) 
d) Biały 
Granica purpurowa y= 0,010 + x 
Granica niebieska y= 0,610 – x 
Granica zielona y= 0,030 + x 
Granica żółta y= 0,710 – x 
Wskaźnik luminacji β= 0,75 (min.) 
e) Czarny 
Granica purpurowa y= x – 0,030 
Granica niebieska y= 0,570 – x 
Granica zielona y= 0,050 + x 
Granica żółta y= 0,740 – x 
Wskaźnik luminacji β= 0,03 (max) 
f) żółtawa zieleń 
Granica zielona y= 1,317x + 0,4 

Miarą współczynnika tarcia oznakowania jest badanie Metodą Wahadła 
stosowaną min. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz badanie dynamiczne 
urządzeniem SRT-3 lub innym akceptowanym przez ICAO. Współczynnik ten 
powinien być nie mniejszy niż 0,5. 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między 
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu 
gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin. 



Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię 
nawierzchni, powinna wynosić (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 
800 mm, 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co 
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem Specyfikacji Technicznej następujące 
badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 
- sprawdzenie oznakowania opakowań, 
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
- pomiar wilgotności względnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 , 
b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubości warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 , 
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją 
projektową 
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej 
szerokości linii, 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 . 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 
250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, 
Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań: 
- widzialności w dzień, 
- widzialności w nocy, 
- szorstkości 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to 
koszt badań ponosi Wykonawca. 

Ze względów bezpieczeństwa eksploatacyjnego, Wykonawca robót ma 
obowiązek oczyszczenia nawierzchni ze wszelkich niezwiązanych z nią materiałów. 
 

 

 

 

 



 

 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z 
dokumentacją projektową, powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 
 
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może 
odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości 
wymaganej, 
 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej 
odchyłki od wymaganego wzoru niż± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla 
wymiaru szerokości. 


