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D.08.02.08 NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH NA BAZIE ASFALTÓW
MODYFIKOWANYCH.
WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z przebudow mostu przez rz. Czarna Ha cza w m.
Podwysokie Jeleniewskie w ci gu drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie – Malesowizna.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj c podstaw opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
przebudow mostu i obejmuj :
- czyszczenie powierzchni chodników metod strumieniowo – ciern
- odpylenie powierzchni betonu
- wykonanie nawierzchni na chodnikach na bazie asfaltów modyfikowanych
1.4. Okre lenia podstawowe
S zgodne z obowi zuj cymi normami polskimi i definicjami zawartymi w SST M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich zgodno z dokumentacj , SST oraz zaleceniami In yniera Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprz t do wykonania chodnika
Do czyszczenia powierzchni betonowych chodnika stosowa sprz t zgodnie z SST.
Do odpylania oczyszczonej nawierzchni stosowa spr ark powietrza.
Do układania nawierzchni stosowa : pace, kielnie, pace grzebieniowe.
Roboty te wykonuje si r cznie.
.
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4. TRANSPORT
Wył cznie w opakowaniach fabrycznych lub cysternach przeznaczonych do przewozu emulsji
asfaltowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie podło a
Podło e po nawierzchni musi by suche, odpylone , czyste, bez plam z olejów i tłuszczów.
Gładko powierzchni powinna odpowiada gładko ci betonu zatartego „na ostro:.
Dlatego najwła ciwiej jest je przygotowa przez piaskowanie strumieniowo – cierne, a nast pnie
odpyli spr onym powietrzem.
5.2 Wykonanie nawierzchni z asfaltów modyfikowanych
Na oczyszczon nawierzchni nało y przy pomocy szczotki lub wałka malarskiego warstw emulsji
Safegrip ilo ci 0,8-1,5 kg/m2 ( zu ycie emulsji zale y od wielko ci u ytego kruszywa), a nast pnie
rozsypa warstw przemytego tłucznia odpowiedniego rodzaju na mokr emulsj w ilo ci ok.8 kg/ m2
nast pnie :
- lekko zwalcowa powierzchni walcem typu ogrodowego,
- po całkowitym zwi zaniu emulsji i utwardzeniu warstwy tłucznia usun jego
nadmiar
- nało y kolejn warstw emulsji Safegrip w ilo ci ok. 0,8-1,5 kg/m2 , upewniaj c
si , e emulsja została rozprowadzona dokładnie i równomiernie,
- na wilgotn emulsje nało y przemyty tłucze odpowiedniego rodzaju w ilo ci 12 kg /m2,
- cało dokładnie zawalcowa ,
- po całkowitym utwardzeniu nawierzchni usun zb dny tłucze ,
Aby zapewni estetyk wykonania linie rozgraniczaj ce nale y odci ta mami maskuj cymi,
którego zako czeniu prac nale y usun .
Emulsji Safegrip nie wolno nakłada przy pomocy pomp ani rozpylaczy normalnie
wykorzystywanych przy budowie dróg. Emulsja mogłaby zatka pomp , trwale j uszkadzaj c.
5.3 Dobór wielko ci tłucznia
Warstwa dolna (mm)
2 – 4 (5)
2–6
4 – 6 (8)
8 - 12

Warstwa nawierzchni (mm)
1–3
1 – 4 lub 2 – 4 (5)
2 – 5 (6)
4-8

Zastosowanie kruszyw o zwi kszonym ci arze wła ciwym powoduje wzrost zu ycia o 20 – 25 %.
Drobne kruszywo powinno posiada wła ciwo ci zgodne z normami obowi zuj cymi w danym kraju.
Aktualnie w Polsce obowi zuje norma PN-B-11112:1996.
5.4 Warunki układania nawierzchni
Emulsj mo na nakłada wył cznie przy bezdeszczowej pogodzie i redniej dobowej temperaturze nie
ni szej ni 10o C 9 w ci gu doby nie mo e spa poni ej 0o )W czasie miesi cy letnich powierzchnia
nadaje4 si do u ytku po 24 godzinach. Wiosn i jesieni czas schni cia b dzie odpowiednio dłu szy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika uwzgl dnia:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− oczyszczenie podło a
− uło enie gruntoszpachlówki
− wykonanie nawierzchni na bazie asfaltów modyfikowanych
− piel gnacja wykonanych nawierzchni.
− przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
− oczyszczenie stanowiska pracy
10. Przepisy zwi zane
- Karty technologiczne materiałów
- zalecenia dotycz ce oceny jako ci betonu w nowo budowanych konstrukcjach obiektów
mostowych IBDiM 1998r.
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