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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w zakresie oznakowania poziomego w ramach zadania pn. 
„Budowa progów zwalniających płytowych, wyspowych i wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej 
wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym i poziomym oraz dostawa i montaż oznakowania pionowego i 
wykonanie oznakowania poziomego na wybranych ulicach miasta Milanówka”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

oznakowania poziomego grubowarstwowego farbami chemoutwardzalnymi, odblaskowymi o barwie białej  

na ulicach miasta Milanówka. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. 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. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 

dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, 

na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerzystów w 

poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 

szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. 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. w temperaturze otoczenia lub w 

temperaturze podwyższonej na nawierzchnie drogowe. Materiały te mogą być retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 

5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.8. Materiały prefabrykowane - materiały, 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 

folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.9. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 

materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

1.4.10. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 

antypoślizgowe. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 

podanymi w OST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z zaleceniami projektowymi, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającymi, zaleceniami 

projektowymi i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. Świadectwo dopuszczenia do stosowania materiałów 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać ważną 

Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a dostawca materiału musi wystawić 

Deklarację Zgodności z Aprobatą lub Polską Normą dla dostarczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

Inspektor Nadzoru nie dopuści do wbudowania materiałów, które nie będą miały Aprobaty Technicznej. 

2.3. Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 

znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-85/O-79252, a ponadto na każdym opakowaniu powinien być 

umieszczony trwały napis zawierający: 

 nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 

 masę brutto i netto, 

 numer partii i datę produkcji, 

 informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

 ewentualne wskazówki dla użytkowników, 

 znak Budowlany. 

2.4. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 

określone są w „Warunkach technicznych POD-97”. 

2.5. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.5.1. Materiały do oznakowania 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 oraz masy 

termoplastyczne. 

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. 

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w 

postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować 

ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 

prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 

2.5.2. 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 do oznakowania chemoutwardzalnego muszą być poddane powierzchniowej 
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obróbce silanowej. Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom 

POD-97. 

2.5.3. Materiał uszorstniający oznakowanie 

Materiał uszorstniający, którym należy uszorstniać 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 µm. 

Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97. 

2.5.4. 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. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 

właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 

określonych przez producenta. 

Materiały do poziomego oznakowania 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. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Do realizacji zamówienia należy stosować sprzęt wskazany w SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia oraz 

niniejszej ST. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnych zmian właściwości gruntu podłoża. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
Do wykonania oznakowania poziomego można stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru: 

 szczotki mechaniczne (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 
szczotki ręczne, 

 frezarki, 

 sprężarki, 

 malowarki, 

 układarki mas chemoutwardzalnych, 

 sprzęt do badań, określonych w STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Urządzenia powinny 

być zgodne z SIWZ.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj 

oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

niniejszej ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
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4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 

oznakowane zgodnie z normą PN-85/O-79252. 

Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem 

przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiOR. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 

(określonym w umowie), po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna być większa od 5ºC a 

wilgotność względna powietrza powinna być mniejsza od 85 %. 
Na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zezwolić na wykonanie znakowania w niższej lub 

wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności, jeżeli zezwalają na to warunki określone przez 
producenta materiału używanego do znakowania. 
5.3. Jednorodność nawierzchni oznakowanej 

Poprawność wykonania oznakowania wymaga jednorodności nawierzchni oznakowanej. 
Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie 
mają większego rozmiaru niż 15 % powierzchni oznakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. 
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania oznakowania 

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w p. 3. i 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
5.5. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, należy wykonać przedznakowanie, 
stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, "Instrukcji o znakach drogowych poziomych” 
i wskazań Inspektora Nadzoru. 

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 oznakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne 
z projektem, można przedznakowania nie wykonywać. 
5.6. Wykonanie oznakowania drogi 
5.6.1. 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 STWiORB, producenta oraz 
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
5.6.2. 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 warstwą w postaci mniej lub bardziej regularnych kropel, o grubości 
min 3 mm zachowując wymiary obrysowe poszczególnych elementów oznakowania. Grubość nanoszonej 
warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, 
podkładanej na drodze malowarki. Materiał musi pokrywać nie mniej niż 65% powierzchni w liniach 
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obrysowych oznakowania. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 
kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej(min. 3 kg), więcej niż o 20%. Struktura oznakowania 
powinna zapewnić swobodny odpływ wody z nawierzchni jezdni. 

W przypadku wszystkich znaków podłużnych prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń 
samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku strzałek i znaków uzupełniających oznakowanie wykonywane jest ręcznie.  

Wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru 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 Inspektora 
Nadzoru. 
5.7. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.  

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną 
uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania.  

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej 
jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe.  

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający 
przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni 
5.8. Usuwanie oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać 
jak najmniej uszkadzając nawierzchnię, w sposób zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą 
farbą barwy czarnej. 

Pozostałości materiałów po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogóle kontroli robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

6.2. Badania przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.5. 

6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego 
Widzialność oznakowania 
Oznakowanie poziome powinno się charakteryzować następującymi parametrami: 

 widzialność w dzień – współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Qd powinien wynosić przy 
odbiorze robót co najmniej 130 mcd/m²lx 

 widzialność w nocy – powierzchniowy współczynnik odblasku R1 powinien wynosić w stanie suchym 
przy odbiorze robót minimum 300 mcd/m²/1x 
Trwałość oznakowania 
Trwałość oceniana jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami 

fotograficznymi wg POD-97 powinna wynosić po 12 miesiącach eksploatacji oznakowania wykonanego co 

najmniej 6. 
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Tolerancja wymiarów oznakowania 
Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków poziomych….”, powinna odpowiadać następującym 
warunkom: 

 szerokość linii może się różnić od wymaganego o ±5mm, 

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

 wymóg zachowania prostolinijności a na łukach zachowania na całej długości jednakowej krzywizny. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką pomiarową oznakowania poziomego jest metr kwadratowy [m2] powierzchni naniesionych 
znaków. Jednostką pomiarową dla punktowych elementów odblaskowych sztuka [szt.]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót zgodne z OST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i normami, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji według punktu 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, 
może być dokonany po: 

 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

 przedznakowaniu, 

 frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem oznakowania materiałem grubowarstwowym, 

 usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

 wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 
8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w pkt. 2 - 6. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie. 
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. 

Zaleca się stosowanie minimalnych okresów gwarancyjnych dla oznakowania grubowarstwowego lub 
znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
3. DIN 67520 Cz.3 Materiały retrorefleksyjne w bezpieczeństwie ruchu. Fotometryczna ocena pomiary i 
charakterystyka materiałów retrorefleksyjnych. 
4. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodibicie. 
5. PN-EN 1436: 2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg 
10.2. Inne dokumenty 
6. ASTM D711-84 Oznaczenie czasu schnięcia. 

7. DIN 67520 Cz.3 Oznaczenie współczynnika luminacji. 

8. TRRL Road Note No. 27 Instrukcja używania przenośnego wahadła angielskiego SRT, 1969 

9. PN-84/C-81512 Oznaczenie zawartości składników nielotnych. 

10. PN-81/C-81514 Oznaczenie zawartości pigmentów i wypełniaczy. 

11. PN-82/C-81551 Oznaczenie gęstości. 

12. PN-80/C-81531 Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża 

13. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 
r. Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 
umieszczania na drogach. 
 


