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PREMARK® – to bezpieczna droga!

PREMARK® jest 
prefabrykowanym 
oznakowaniem 
termoplastycznym 
gotowym do 
ułożenia.



Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest nie tylko 
uzależnione od woli poprawnego zachowania się 
w ruchu drogowym użytkowników dróg i prze-
chodniów, ale także od tego czy damy im szansę i 
możliwość bezpiecznego poruszania się po drogach. 
W tym miejscu wkracza przemyślane i dobrze utrzy-
mane oznakowanie poziome dróg.

Prosta, szybka aplikacja przez cały rok
PREMARK® jest prefabrykowanym i gotowym do 
zastosowania termoplastycznym oznakowaniem 
dróg. Może być nakładany na powierzchnię drogi 
przez cały rok. PREMARK® pozwala na podniesienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego bez angażowania 
dodatkowych środków. Aplikacja jest szybka i łatwa, 
ponieważ może je wykonać jedna osoba korzystająca 
z miotły i palnika gazowego!
Należy zamieść nawierzchnię drogi, ułożyć PREMARK® 
i przy pomocy palnika gazowego wtopić oznakowa-
nie w nawierzchnie jezdni. Nic prostszego. Innymi 
słowy nie trzeba brać pod uwagę żadnych istotnych 
nakładów finansowych ani też zakupu maszyn. 
 PREMARK® może być stosowany przez cały rok. 
Jedynym wymogiem jest sucha i czysta nawierzchnia, co 
jest łatwe do uzyskania przy pomocy miotły i palnika. 
Wysoka jakość zapewnia trwałość materiału
PREMARK® jako termoplastik “wulkanizuje się” z asfal-
tem w trakcie podgrzewania. Wysoka jakość produktu 
i zdolność łączenia się z asfaltem zapewniają wysoką 
trwałość i żywotność produktu. Trwałość PREMARK® 
jest 6–8 razy dłuższa niż oznakowania malowanego 
farbą drogową. 
 Wysoka trwałość PREMARK® czyni go szczególnie 
przydatnym w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
takich jak skrzyżowania czy miasto. Materiał jest również 
całkowicie odporny na paliwo, olej, śnieg czy mróz.

Bezpieczeństwo w dzień i w nocy
Mikrokulki szklane zawarte w PREMARK® zapewniają 
optymalną wartość “odblasku”. Jest to niezbędne dla 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu 
jazdy po zmroku. Mikrokulki są równomiernie roz-
prowadzone na powierzchni PREMARK® oraz w całej 
objętości 3 mm materiału. Wynikiem tego jest 
stała odblaskowość w czasie całego okresu 
eksploatacji oznakowania. 

Zapewnienie poprawnej 
aplikacji
Opatentowany wskaźnik tempera- 
tury w sposób prosty i oczywisty 
informuje, kiedy PREMARK® 
osiągnął odpowiednią tempera-
turę. A ponieważ 2-cm długości 
wskaźniki są równomiernie rozło- 
żone po całej powierzchni materiału 
łatwo jest określić moment zakończe-
nia aplikacji i ogrzewanie materiału. 

Standardowe symbole i 
indywidualne rozwiązania
PREMARK® codziennie ułatwia ruch 
pojazdów na całym świecie i za 
pomocą dobrze znanych symboli  
prowadzi użytkowników dróg 
bezpiecznie do celu. Zakres pro-
duktów PREMARK® obejmuje 
wszystkie oficjalne znaki 
drogowe takie jak symbole, 
znaki, linie, strzałki i litery. 

Elastyczny, wysokiej jakości i łatwy w aplikacji!

PREMARK® 
kieruje i informuje 
użytkowników 
dróg na całym 
świecie.

PREMARK® 
‘pozostawia swój 
ślad‘ na cichych 
uliczkach osied-
lowych, ruchli-
wych centrach 
miast i głównych 
autostradach.

PREMARK® jest 
zawsze gotowy 
do użycia – przez 
cały rok.

Aplikacja PREMARK® jest szybka i 
łatwa ponieważ wszystko co jest 
potrzebne to jeden człowiek, miotła i 
palnik gazowy!

PREMARK® 
może być 

układany na 
różnych typach 

nawierzchni.



Powierzchniowe 
mikrokulki 
zmniejszają ilość 
plastiku wykorzystywanego 
do pakowania PREMARK®.

PREMARK® jest 
dostępny w 
standardowych 
kolorach stosowanych 
w oznakowaniu dróg.

Wskaźniki temperatury czynią 
PREMARK® łatwym w aplikacji: 
kiedy PREMARK® osiągnie odpowiednią 
temperaturę wskaźniki ulegają stopieniu i 
PREMARK® jest gotowy.

PREMARK® 
jest jedynym 
produktem na 
rynku dostarczanym 
z powierzchniowymi 
mikrokulkami szklanymi. 



www.premark.com
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Inne prefabrykowane produkty LKF:
• PREMARK® ViziGrip –  gdy wymagany jest wysoki 
 współczynnik szorstkości
• PREMARK® Vizibility – gdy wymagany jest wysoki 
 współczynnik odblaskowości
• PREMARK® Rolls – przy dłuższych prostych liniach 
 ( np. Miejsca parkingowe)
• RibLine® – dla ograniczenia prędkości/ostrzeżenia lub gdy 
 wymagana jest widoczność podczas deszczu w nocy.
• DecoMark® – dla ozdobnego oznakowania – 
 „aby  nawierzchnia piękna była”.
• TacPad® & TacGuide® – oznakowanie wspomagające osoby 
 niewidome I niedowidzące.

PREMARK® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

Przedstawiciel  LKF Vejmarkering A/S:

PREMARK® Easy:
Niektóre elementy oznakowania są wykonane jako 
PREMARK® Easy gdzie poszczególne elementy są 
sklejone z tyłu znaku przy pomocy specjalnego kleju 
co ułatwia aplikację znaku. W ten sposób ułożenie 
skomplikowanych symboli i znaków zabiera znacz-
nie mniej czasu a przeniesienie  PREMARK® Easy z 
pudełka do miejsca aplikacji jest znacznie łatwiejsze.

PREMARK® ma wszystkie niezbędne aprobaty 
i jest nieszkodliwy dla środowiska
Jakość PREMARK® ma swoje odbicie w kilkunastu 
międzynarodowych aprobatach i dopuszczeniach 
takich jak: ATG, Bast czy NF oraz krajowej wydanej 
przez IBDiM. Strategią LKF Vejmarkering A/S jest uzy-
skanie aprobaty oraz dopuszczenia na rynkach gdzie 
są wykorzystywane produkty naszej firmy. Ponadto 
LKF Vejmarkering A/S posiada certyfikat ISO 9001.
 PREMARK® nie emituje substancji szkodliwych dla 
środowiska, zarówno w trakcie jak i po aplikacji 
oraz podczas ewentualnego usuwania oznakowania. 
Zawiera jedynie pigmenty organiczne I nie zawie-
ra ołowiu ani innych metali ciężkich. Jednocześnie 
powierzchniowe mikrokulki dodatkowo zmniejszają 
wpływ na środowisko, ponieważ eliminują stosowa-
nie plastikowych separatorów pomiędzy poszczegól-
nymi warstwami PREMARK® w procesie pakowania.

Standardowe symbole i „elastyczne” rozwiązania
PREMARK® ułatwia codzienny ruch pojazdów na 
całym świecie i bezpiecznie prowadzi uczestników 
ruchu wykorzystując wszystkim znane symbole ruchu. 
Zakres oferty PREMARK® obejmuje oficjalne symbole, 
znaki, linie, strzałki oraz litery a ponadto oznakowanie 
mające na celu uspokoić ruch w miejscach szczegól-
nie niebezpiecznych.

Elastyczność i doświadczenie
Nasza nowoczesna i elastyczna linia produkcyjna 
pozwala nam szybko reagować na specjalne zamó-
wienia i tworzyć indywidualne rozwiązania. Nasze 
doświadczenie jakie zebraliśmy od 1980 roku, kiedy 
to rozpoczęliśmy produkcję PREMARK®, daje również 
LKF Vejmarkering A/S możliwość zapewnienia pro-
duktu najwyższej jakości, elastyczności i łatwości w 
aplikacji.
 Tak więc proszę wybrać PREMARK® jeśli szukacie 
Państwo oznakowania poziomego wykonanego z 
tworzywa termoplastycznego o najwyższej jakości i 
elastyczności. 

PREMARK® jest czymś więcej niż tylko standardowym 
oznakowaniem. Jest Easy (Łatwy) jeśli zastosujemy 
alternatywne rozwiązania.

W tym 
przykładzie 

pokazany jest 
PREMARK® Easy
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nawierzchnię.
Przy pomocy 
palnika usuń 

wilgoć.

Ułóż 
PREMARK®.

Przyklej 
PREMARK® 

używając palnika 
gazowego.


