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Informacja dot. zdrowia i bezpieczeństwa 
Przed uŜyciem wyrobu lub posługiwaniem się nim 
przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące zagroŜenia 
zdrowia, środków ostroŜności i pierwszej pomocy 
znajdujące się w ulotce informacyjnej o bezpieczeństwie 
(MSDS) i/lub przywieszce informacyjnej o zawartych w 
nim chemikaliach. 

 
Opis 
Taśma o wysokich walorach uŜytkowych do poziomego 
oznakowania dróg Stamark A380 jest przeznaczona do 
oznakowania wbudowanego (inlay marking) w gorące 
nawierzchnie asfaltowe lub oznakowania nakładanego 
(overlay marking) na nawierzchnie betonowe lub 
asfaltowe w miejscach ze swobodnym ruchem kołowym. 
Do szorstkich, chłodnych nawierzchni asfaltowych 
naleŜy zastosować metodę aplikacji BitumenPlus 
zwiększającą przyczepność taśmy w porównaniu z 
nakładaniem (overlay application method). 
 
Seria A380: uŜywana do linii długich, krawędziowych, 
formujących strumień pojazdów, rozdzielających 
i zatrzymujących 
Seria L380: uŜywana do wycinania opisów i symboli (z 
folią zabezpieczającą) 
 
Budowa wyrobu 

 

kulki ceramiczne 
 

ceramiczne  drobiny  
przeciwpoślizgowe 
 
poliuretanowa warstwa 
wierzchnia 
 
gumowa warstwa podatna 
 
klej wraŜliwy na docisk 
 

Rysunek 1: Budowa wyrobu A380 
 
Cechy wyrobu 
• Taśma o wysokich walorach A380 jest materiałem 

do poziomego oznakowania dróg o długotrwałym 
zachowaniu parametrów odblaskowości i bieli oraz 
wskaźnika szorstkości 

• Odporne na ścieranie kulki ceramiczne i drobiny 
przeciwpoślizgowe wtopione w bardzo odporną, 
poliuretanową warstwę wierzchnią 

• Fakturowana powierzchnia tworząca płaszczyzny 
prawie prostopadłe do kierunku ruchu pojazdów, 
wzmacniające odblaskowość 

• Budowa wyrobu zapewniająca zwiększoną 
widzialność kiedy droga jest wilgotna 

• Dostosowująca się warstwa polimerowa z wysokiej 
jakości materiałów polimerowych, pigmentów 
i kulek szklanych 

• Spód powleczony klejem wraŜliwym na docisk 
• Nominalna grubość całkowita równa 3,0 mm 
 
Charakterystyka wyrobu 
Taśma 3M™ Stamark™ serii A380 spełnia wymagania 
następujących klas EN 1436 w nowych warunkach: 
 

Qd RL RW β S 

Q4 
≥160 mcd 

R5 
≥300 mcd 

RW 3 
≥50 mcd 

B5 
≥0,6 

S3 
≥55 SRT 

 
Klasa Q: wartość Qd (współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym) 
Klasa R: wartość RL (powierzchniowy współczynnik odblasku 
przy geometrii 30 m) 
Klasa RW: odblaskowość w stanie wilgotnym 
Klasa B: barwa oznakowania - współczynnik luminancji β 
Klasa S: wskaźnik szorstkości oznakowania SRT 
 
Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym 
Taśma 3M™ Stamark™ serii A380 zapewnia minimalny 
wstępny współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd≥160 mcd·m-2 lx-1 wg pomiarów 
wykonanych zgodnie z normą EN 1436 zał. A. 
 
Powierzchniowy współczynnik odblasku 
Taśma 3M™ Stamark™ serii A380 ma minimalne 
wstępne wartości współczynnika odblasku (RL) 
wymienione w poniŜszej tabeli wg pomiarów 
wykonanych zgodnie z normą EN 1436 zał. B. 
 
 Biel 
Kąt oświetlenia 
Kąt obserwacji 
Luminancja odbicia 

1,24º 
2,29º 

300 mcd·m-2 lx-1 
 
Typowe, lecz nie gwarantowane, wstępne wartości 
zbliŜają się do 550 mcd·m-2 lx-1 
 
Wskaźnik szorstkości 
Powierzchnia taśmy z serii A380 zapewnia minimalny 
wstępny wskaźnik szorstkości na poziomie 55 SRT 
mierzony zgodne z normą EN 1436 zał. D. 
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Referencje dot. cech wyrobu 
Cechy taśmy 3M™ Stamark™ serii A380 zostały 
potwierdzone przez niezaleŜne europejskie instytucje 
badawcze: 
Bundesanstalt für Straßenwessen (BAST) 
Aprobata nr 95 1 G 02.09 
Aprobata nr 2001 1 DG 05.07 
 
Taśma A380 uzyskała następujące wyniki podczas prób 
na symulatorze zuŜycia BAST wykonanych zgodnie z 
EN 1436 i EN 13197 (wyciąg): 
 

Liczba przejazdów koła 
pojazdu 

0 1MM  2MM 4MM 

RL (suchy) (mcd·m-2 lx-1) 540 914 962 763 

RL (wilgotny) (mcd·m-2 lx-1) 525 272 381 251 

 

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) 

Taśma A380 uzyskała następujące wyniki podczas prób 
na stanowisku badawczym w LCPC wykonanych zgodnie 
z EN 1436 i EN 1824: 
 

Liczba przejazdów koła 
pojazdu 0 0,1MM  0.4MM 1MM  

RL (mcd·m-2 lx-1) 494 506 513 266 

Aprobata nr 2RH 33B1 
Aprobata nr 2RH 114S1 
 

Ogólne uwagi nt. cech wyrobu 
Odpowiednie nałoŜenie taśmy do poziomego 
oznakowania dróg A380 zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w biuletynach wyrobu i folderach 
informacyjnych zapewnia jej maksymalną trwałość. 
ZaleŜy ona od warunków ruchu, praktyki usuwania 
śniegu, zastosowanych metod aplikacji jak i stanu 
nawierzchni oznakowywanej oraz warunków 
atmosferycznych panujących w czasie aplikacji. Szkody 
mogą wywołać cięŜkie pojazdy, nadmierne obciąŜenia, 
zbyt wąskie pasma ruchu, nieutwardzone pobocza, 
niektóre sposoby usuwania śniegu (pługowanie) i 
gołoledzi (posypywanie piaskiem). Zaleca się by 
nabywca taśmy A380 gruntownie rozwaŜył wszystkie 
miejscowe uwarunkowania przed jej zastosowaniem na 
duŜą skalę. ChociaŜ doświadczenie potwierdza, Ŝe taśma 
ta, kiedy jest dobrze uŜyta, jest bardzo skutecznym 
narzędziem kontroli i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
to firma 3M nie moŜe zapewnić jej trwałości w kaŜdych 
warunkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stosowanie 
Taśma A380 powinna być zawsze stosowana zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w Biuletynie wyrobu i 
odpowiednich folderach informacyjnych. 
Trzy metody aplikacyjne mają zastosowanie przy taśmie 
A380: wbudowanie (inlay) w gorącą nawierzchnię 
asfaltową, nakładanie (overlay) na nawierzchnie 
betonowe i asfaltowe oraz metoda BitumenPlus na 
wszystkie rodzaje nawierzchni a szczególnie na szorstkie 
betonowe nawierzchnie. 
Warunki klimatyczne i stan nawierzchni przy nakładaniu: 
• temperatury powietrza i nawierzchni: 10ºC i rosnące 
• wilgotność względna powietrza: <80% 
• powierzchnia nawierzchni musi być czysta i sucha 

(wymagana jest sucha, bezdeszczowa pogoda przez 
co najmniej 24 godziny przed aplikacją) 

• nieodzowne uŜycie kleju przygotowującego  
i gruntującego podłoŜe 3M™ Stamark™ P-50 przed 
zastosowaniem metody nakładania overlay 

• zakaz stosowania taśmy na podłuŜnych złączach 
nawierzchni drogi. 

 
Więcej informacji o metodzie nakładania moŜna znaleźć 
w Folderze informacyjnym IF OV. 
O metodzie wbudowywania moŜna przeczytać w IF AP 
zaś o metodzie BitumenPlus w IF BPlus. 
 
Przechowywanie 
Przechowuj taśmę 3M™ Stamark™ do poziomego 
oznakowania dróg A380 w zadaszonym, chłodnym  
i suchym pomieszczeniu. ZuŜyj ją w ciągu jednego roku 
od dnia zakupu. 
 
Literatura przywołana 
Dodatkowe informacje o instrukcjach stosowania taśm 
3M™ Stamark™ lub sprzęcie aplikacyjnym 3M™ moŜna 
znaleźć w następujących publikacjach: 
Folder informacyjny IF OV nt. techniki nakładania 
(overlay application) 
Folder informacyjny IF AP nt. techniki wbudowywania 
(inlay application) 
Folder informacyjny BPlus nt. stosowania BitumenPlus 
Folder informacyjny IF PS-98 nt. urządzenia do 
rozpylania kleju PS-98 
Folder informacyjny IF P50 nt. 3M™ Stamark™ kleju 
przygotowującego powierzchnię P50 
Folder informacyjny IF MTA-2 nt. ręcznego aplikatora 
MTA-2 
Folder informacyjny IF RTC-3 nt. kołowego wózka 
dociskowego RTC-3 
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Firma 3M nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała, straty i szkody wywołane uŜyciem wyrobu przez nią nie 
wyprodukowanego. Ilekroć w literaturze pojawiają się odniesienia do wyrobu dostępnego na rynku, wyprodukowanego przez innego 
producenta, tylekroć pozostaje sprawą jego uŜytkownika upewnienie się co do środków ostroŜności określonych przez jego producenta. 
Istotna uwaga 
Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia tu zawarte opierają się na badaniach, o których sądzimy, Ŝe są wiarygodne, lecz 
nie ręczymy za ich dokładność i kompletność. Firma 3M nie odpowiada za wyroby zastosowane niezgodnie z wytycznymi opublikowanymi 
w naszym folderze i Ŝadna gwarancja takich wyrobów nie obejmuje. 
Przed zastosowaniem wyrobu jego uŜytkownik musi określić odpowiedniość tegoŜ wyrobu do zamierzonego celu i bierze na siebie całe 
związane z tą decyzją ryzyko i odpowiedzialność. Wszystkie sprawy rękojmi i odpowiedzialności odnoszące się do wyrobu podlegają 
warunkom sprzedaŜy wynikającym ze stosownych przepisów prawa Stwierdzenia lub zalecenia nie zawarte tutaj nie mają mocy i są 
bezskuteczne o ile nie są z nami uzgodnione. 
 
 


