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PREMARK®	Instrukcja	aplikacji
WYMAGANIA OGÓLNE
Nawierzchnia:
•	 PREMARK®	 jest	 kompatybilny	 ze	 wszystkimi	 typami	 nawierzchni		

asfaltowych.	 Może	 być	 również	 aplikowany	 na	 nawierzchniach		
nieasfaltowych	 (	np.	betonie,	kostce	betonowej	 i	granitowej),	ale	należy	
wówczas	 zastosować	 primer	 (specjalny	 podkład).	 UWAGA:	 Stary	 i/lub	
“wytarty”	asfalt	wymaga	również	zastosowania	primera.

•	 PREMARK®	może	być	nakładany	na	stary	 termoplastik.	Należy	upewnić	
się,	 że	 zostały	 usunięte	 wszystkie	 luźne	 elementy	 starego	 termoplastu,	
oraz	 zanieczyszczenia	 a	 powierzchnia	 została	 osuszona.	 Nie	 należy	
aplikować,	PREMARK®	na	farbę,	masę	chemoutwardzalna	oraz	taśmę	do	
znakowania.

•	 Nawierzchnia	musi	być	pozioma.	Dopuszczalne	jest	jedynie	niewielkie	na-
chylenie.

•	 Nawierzchnia	 musi	 być	 całkowicie	 sucha	 przed	 instalacja	 oznakowania!	
Należy	 usunąć	 całą	 wilgoć	 z	 obszaru	 aplikacji	 przy	 pomocy	 palnika	 ga-
zowego.

•	 Nawierzchnia	 musi	 być	 wolna	 od	 zanieczyszczeń	 mechanicznych	 i		
chemicznych	 (kurz,	 piasek,	 olej,	 sól	 etc.)	 Należy	 je	 usunąć	 przy	 pomocy	
miotły,	wody	pod	ciśnieniem	lub	odpowiednio	frezowania.	

Obchodzenie się z materiałem i magazynowanie:
•	 PREMARK®	 musi	 zawsze	 być	 suchy	 –	 podczas	 magazynowania,		

transportu	oraz	podczas	aplikacji.

•	 PREMARK®	musi	być	przechowywany	w	temperaturze	od	2°C	do	32°C.

•	 PREMARK®	musi	być	przechowywany	w	pozycji	poziomej	nie	więcej	jak	
25	kartonów	jeden	na	drugim.

•	 Z	 PREMARK®	 należy	 obchodzić	 się	 wyjątkowo	 ostrożnie	 w		
temperaturach	poniżej	10°C	ze	względu	na	obniżoną	elastyczność.

•	 Możliwe	jest	”Docinanie	i	doklejanie”	elementów	PREMARK®.	Przy	pomo-
cy	noża	należy	naciąć	materiał	a	następnie	ostrożnie	przełamać	w	miejscu	
nacięcia.	 W	 przypadku	 wysokich	 temperatur	 otocznie	 można	 również	
użyć	nożyczek.	

•	 Okres	przechowywania	wynosi	12	miesięcy.

Bezpieczeństwo:
•	 Podczas	 nakładania	 PREMARK®-u	 –	 prefabrykowanego	 oznakowania	 z	

masy	termoplastycznej	należy	zawsze	wkładać	ubranie	ochronne.	Powin-
ny	się	na	nie	składać:	skórzane	buty	lub	obuwie	robocze,	długie	spodnie	
( uwaga!: Nie wolno używać odzieży syntetycznej),	rękawice	i	okulary	
ochronne	lub	maska	ochronna

•	 Osoba	 dokonująca	 instalacji	 oznakowania	 powinna	 w	 miarę	 możliwości	
ustawić	 się	 tyłem	 do	 wiatru.	 Przyspiesza	 to	 instalację	 i	 zapobiega		
ewentualnym	poparzeniom	płomieniem	palnika.

APLIKACJA
Aplikacja na asfalcie:
1.	 Oczyścić	 dokładnie	 obszar,	 w	 którym	 będzie	 układany	 materiał.	 Należy	

usunąć	 wszystkie	 luźne	 elementy,	 piasek,	 kurz,	 kamienie	 itd.	 Można	 do	
tego	użyć	sprężonego	powietrza	z	kompresora	 lub	po	prostu	dokładnie	
zamieść.

2.	 Należy	 podgrzać	 wstępnie	 obszar	 podłoża,	 na	 którym	 będzie		
umieszczony	PREMARK®	w	celu	usunięcia	wilgoci.	Oznaką	usunięcia	wil-
goci	jest	zmiana	odcienia	podłoża	na	jaśniejszy.

3.	 Ułożyć	PREMARK®	na	powierzchni	jezdni	stroną	z	mikrokulkami	do	góry.	
Przed	podgrzaniem	należy	sprawdzić	poprawność	ułożenia	oraz	czy	nie	
pozostawiono	 szczelin	 pomiędzy	 kolejnymi	 elementami.	 Niewielkie	
nachodzenie	na	siebie	krawędzi	elementów	jest	dopuszczalne,	 jeżeli	za-
chodzi	taka	konieczność.	UWAGA:	Jeżeli	istnieje	konieczność	ułożenia	kilu	
warstw	PREMARK®	(	Np.	linie	wibracyjne)	to	każda	warstwa	musi	być	pod-
grzewana	osobno.	

3.a	Dotyczy jedynie aplikacji PREMARK® Easy:	Material	składa	się	z	układu	
połączonych	indywidualnych	elementów	prefabrykowanego	materiału	ter-
moplastycznego.	Z	materiałem	należy	obchodzić	się	ostrożnie.	Nie	należy	
podnosić	całego	wzoru	(	zwykle	o	wymiarach	0,6x1,0m)	trzymając	 jedy-
nie	za	małe	indywidualne	elemnty	wzoru.	Należy	chwytać	za	największe	
elementy	lub	elementy	przebiegające	przez	całość	wzoru.	Każdy	segment	
jest	dostarczany	i	zapakowany	na	kartonie.	Materiał	należy	przenosić	na	
kartonie	aż	do	momentu	kiedy	zostanie	umieszczony	w	miejscu	aplikacji.			

4.	 PREMARK®	należy	ogrzewać	wykorzystując	palnik	gazowy	o	dużej	mocy	
(	 ciśnienie	 robocze	 min.	 3	 bar).	 Należy	 powoli	 przemieszczać	 płomień	
palnika	 ciągłym	 ruchem	 10	 do	 30	 cm	 ponad	 powierzchnią	 materiału	
upewniając	 się,	 że	 cały	 materiał	 jest	 równomiernie	 ogrzany.	 PREMARK®	
musi	 być	 ogrzewany	 do	 momentu	 kiedy	 materiał	 staje	 się	 płynny		
(	ok.	200°C).

5.	 Jeśli	 materiał	 został	 dostatecznie	 ogrzany	 to	 następujące	 oznaki		
poprawnej	aplikacji	będą	widoczne	na	całości	materiału:
•	 Wszystkie	wskaźniki	w	postaci	nacięć	na	materiale	uległy	zamknięciu	i		

nie	są	już	widoczne.	UWAGA:	Nacięcia	mają	ok.	2	cm	i	są	systematycznie	
rozmieszczone	na	całej	górnej	powierzchni	PREMARK®.

•	 Materiał	jest	płynny	i	zaczyna	“wrzeć”.
•	 Kolor	materiału	zmienił	odcień	na	nieco	ciemniejszy.
•	 Krawędzie	materiału	osiadły/przyległy	do	powierzchni	jezdni.
•	 Pojedyncze	elementy	PREMARK®	połączyły	się	w	jedną	całość.

6.	 Dostarczenie	 zbyt	 małej	 ilości	 ciepła	 spowoduje	 niewystarczające	
wiązanie	 z	 nawierzchnią	 i	 odpadanie	 materiału.	 Jeśli	 materiał	 zosta-
nie	 przegrzany	 mogą	 wystąpić	 powierzchowne	 przypalenia	 materiału		
w	postaci	brązowych	plam,	które	 jednak	szybko	znikną	po	wystawieniu		
oznakowania	 na	 działanie	 ruchu	 i	 warunków	 atmosferycznych.	 UWAGA:	
Należy	 zachować	 szczególna	 ostrożność	 w	 trakcie	 aplikacji	 kolorowego	
PREMARK®,	ponieważ	pigmenty	organiczne	są	bardziej	wrażliwe	na	wyso-
kie	temperatury.	Należy	gotować	materiał	„	na	wolnym	ogniu”	trzymając	
palnik	 nieco	 wyżej	 i	 cały	 czas	 przesuwać	 płomień	 nad	 powierzchnią	
materiału.	 Jeśli	 materiał	 zostanie	 podgrzany	 zbyt	 gwałtownie	 może	
wystąpić	nieodwracalne	odbarwienie	materiału.	

7.	 Jeżeli	 wymagane	 są	 wysokie	 wartości	 początkowe	 odblaskowości	 i/lub	
szorstkości,	należy	zastosować	dodatkowo	posyp	mieszaniną	mikrokulek		
szklanych	i	materiału	uszarstniającego	(korundu).	Materiał	należy	posypać		
bezpośrednio	 po	 ogrzewaniu	 kiedy	 	 PREMARK®	 jest	 jeszcze	 gorący.	
UWAGA:	Jeżeli	w	trakcie	 instalacji	PREMARK®,	stosowano	specjalny	pal-
nik	 JETPACK®	 to	 mikrokulki	 szklane	 znajdujące	 się	 oryginalnie	 na	 po-
wierzchni	 materiału	 zapewniają	 wystarczające	 parametry	 początkowe	
odblaskowości	i	szorstkości	materiału.	

8.	 PREMARK®	 ostygnie	 i	 stwardnieje	 w	 ciągu	 5-10	 minut	 od	 zakończenia	
aplikacji.	 Czas	 ten	 może	 ulegać	 zmianie	 w	 zależności	 od	 temperatury		
otoczenia.	Jeśli	jest	to	konieczne	można	przyspieszyć	stygnięcie	materiału		
poprzez	 spryskanie	 zimną.	 UWAGA:	 Przed	 zastosowaniem	 wody	 należy	
upewnić	się,	że	materiał	został	poprawnie	zainstalowany	(	Patrz	pkt	9).	

9.	 Kiedy	 PREMARK®	 osiągnie	 temperaturę	 zbliżoną	 do	 otoczenia	 należy	
skontrolować	 poprawność	 instalacji	 poprzez	 próby	 unoszenia	 krawędzi	
materiału	przy	pomocy	noża	 lub	przecinaka.	Powinno	to	być	wykonane		
zarówno	na	krawędziach	jak	i	w	„środku”	materiału	po	wykonaniu	nacięcia		
w	kształcie	 litery	„V”.	Jeżeli	materiał	udało	się	podnieść	bez	śladu	asfaltu	
na	 dolnej	 powierzchni	 materiału	 to	 jest	 to	 oznaką	 niewystarczającego	
„dogrzania”	materiału.	Po	prostu	należy	ponownie	zagrzać	materiał	aż	do	
osiągnięcia	właściwego	wiązania	z	nawierzchnią	drogi.	UWAGA: Nie należy 
opuszczać miejsca aplikacji dopóki nie zostanie osiągnięte właściwe 
wiązanie z podłożem. Próby	dogrzania	materiału	w	późniejszym	czasie	
mogą	się	okazać	niemożliwe	ze	względu	na	wilgoć	uwięzioną	pod	PRE-
MARK®-iem.

Aplikacja na nawierzchniach nieasfaltowych:
1.	 Należy	stosować	się	do	zaleceń	punktu	1	i	2	aplikacji	na	asfalcie.

2.	 Należy	 nałożyć	 podkład	 PREMARK®	 (klej)	 na	 całej	 powierzchni,	 na	 któ-
rej	ma	być	ułożone	oznakowanie.	Należy	odczekać	aż	podkład	wyschnie	
i	 nie	 będzie	 klejący.	 Im	 bardziej	 porowata	 jest	 nawierzchnia	 tym	 więcej	
należy	 nałożyć	 podkładu.	 UWAGA:	 Nie	 należy	 przyspieszać	 wysycha-
nia	 podkładu	 przy	 pomocy	 palnika,	 ponieważ	 podkład	 na	 tym	 etapie		
aplikacji	jest	silnie	palny.

3.	 Kolejno	 stosować	 się	 do	 kroków	 3	 do	 9	 aplikacji	 na	 asfalcie.	 UWAGA:	
Próbując	 unieść	 krawędzie	 materiału	 w	 celu	 sprawdzenia	 poprawności	
aplikacji	powinniśmy	uzyskać	elementy	nawierzchni	przyklejone	do	spod-
niej	części	oznakowania	lub	fragmenty	PREMARK®	przyklejone	do	nawi-
erzchni	jezdni.

UWAGA:	 Przy	 oznakowaniu	 na	 nowych	 (świeżych)	 nawierzchniach		
betonowych	mogą	powstawać	problemy	z	przyczepnością	nawet,	gdy	stosuje	
się	rekomendowany	podkład.	Czas	schnięcia	i	„wychodzenia”	soli,	zasad	oraz	
innych	dodatków	lub	pigmentów	barwiących	jest	trudny	do	określenia	i	pra-
wie	zawsze	niemiarodajny.	Zanikanie	reakcji	chemicznych	może	postępować	
bardzo	powoli	i	trwać	tygodnie	lub	nawet	miesiące	po	ułożeniu	nawierzchni	
betonowej.	

SZKOLENIE 
Wszyscy,	 którzy	 stosują	 PREMARK®	 po	 raz	 pierwszy	 mają	 możliwość		
uzyskania	 bezpłatnego	 szkolenia	 przeprowadzonego	 przez	 przedstawiciela	
firmy	 LKF.	 Zalecamy	 skorzystanie	 z	 tej	 oferty	 zarówno	 początkującym	 jak	
i	 tym,	 którzy	 mają	 jakiekolwiek	 wątpliwości	 i	 pytania!	 Prosimy	 o	 kontakt	 z	
Państwa	 dostawcą	 	 PREMARK®	 	 lub	 bezpośrednio	 z	 LKF	 w	 celu	 uzyskania	
bliższych	informacji	i	pomocy.


