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TIEMERK[NTÄTYÖT 

1 JOHDANTO 

Tässä julkaisussa esitetään tiemerkintämateriaalien, merkintätöiden ja valmiiden 
merkintöjen yleiset laatuvaatimukset. Lisäksi annetaan ohjeita materiaalien ja vai- 
m iiden merkintöjen hyväksymis- ja varm istam ismenettelystä. Laatuvaatimukset ja 
m ittausmenetelmät perustuvat pääosin valmisteilla oleviin tiemerkintöjen EN-stan-
dardeihin ja tielaitoksen laatukäytäntöön. Laatuvaatiinusten ja ohjeiden tavoitteena 
on ehkäistä materiaalivalm istuksen ja merkintätöiden laatuvirheet. 

Merkintämateriaalien ja valmiiden merkintöjen tulee täyttää tässä julkaisussa esite-
tyt laatuvaatimukset. Materiaalitoimittajan tulee osoittaa tämä hyväksytyn tutki-
muslaitoksen todistuksella. Todistukseen, joka ei saa olla kahta vuotta vanhempi 
kuin tarjous, tulee liittää tuoteseloste ja käyttöturvallisuustiedote. 

Materiaalihankinnoissa ja merkintätöissä näitä ohjeita ja laatuvaatimuksia sovelle-
taan niiltä osin kuin muissa asiakirjoissa (urakkasopimukseen liitetyt) ei ole tarken-
tavia kohtia. Merkinnät tehdään voimassa olevien mitoitus- ja käyttöohjeiden mu-
kaan. Kestoikävaatimuksiin vaikuttavat nierkinnän käyttötarkoitus ja sijainti sekä 
kohteen 1 iikennemäärä ja pääl lysteen tyyppi. 

2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 

2.1 Määritelmät 
Tiemerkintä Maalilla, massalla, merkintänastoilla tai -teipillä päällys- 

teeseen tehty merkintä, jota käytetään liikenteen ohjaami- 
seen joko yksin tai yhdessä liikennemerkkien kanssa. 

Pysyvä merkintä Merkintä, joka on tarkoitettu pysyvään käyttöön ohjaa- 
maan liikennettä mandollisimman pitkäksi ajaksi. 

Tilapäinen merkintä Merkintä, joka on tarkoitettu ohjaamaan liikennettä tila- 
päisesti kunnes pysyvät merkinnät voidaan tehdä. 

Apumerkintä Maalilla, liidulla tai muulla tarkoitukseen sopivalla aineel- 
la tehty merkintä, jonka tehtävänä on ohjata merkiiitätyötä 

Leimapainuma Merkintämassan 	deformoitum isom inaisuuksia 	kuvaava 
arvo, joka määritetään laboratorio-olosuhteissa. 

Tröger-kulutus Nastarengaskulutusta kuvaava arvo, joka määritetään Trö- 
ger- laitteel la laboratorio-olosuhteissa. 

Paluuheijastuvuus R 1  Ilmaisee sitä osaa auton valoista, joka heijastuu merkin- 
nästä takaisin kuljettajalle. 

Luminanssitekijä [3 Kuvaa merkinnän näkyvyyttä päivän valolla ja pysyvässä 
tievala i stu ksessa. 

Luminanssikerroin Qd Kuvaa merkinnän näkyvyyttä päivän valolla ja pysyvässä 
tievalaistuksessa. 

SRT-arvo SLid Resistance Test. kitkan arvo mitattuna heilurikitka- 
mittarilia 
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2.2 Lyhenteet 

CIE 	 Comission Internationale dc I'Eclairage; Kansainvälinen 
sähköteknisten liittojen järjestö 

ISO 	 International Standardisation Organisation; Kansallisten 
standardisointijärjestöjen liitto 

prEN-standardi 	valmisteilla oleva eurooppalainen standard iehdotus 
KU 	 Ku, Kreps Units 
BS 	 British Standard 

3 MERKINTÄMATERIAALIT 

Maalit, massat ja helmet eivät saa sisältää Vnp:n (838/93) liitteessä mainittuja ai-
neita. Lisäksi materiaalien on täytettävä kemikaalilain (744/89) ja sen nojalla an-
nettujen päätösten määräykset. 

3.1 Laboratoriovaatimukset ja testimenetelmät 

3.1.1 Maalit 

Maalien laatuvaatimukset koskevat liuotinpitoisia, liuotteettomia ja vesiohenteisia 
side-, pigmentti- ja lisäaineita sisältäviä tuotteita, jotka kuivuvat fysikaalisen haih-
tumisen jaltai kemiallisen prosessin tuloksena. 

Maaleilta testataan seuraavat ominaisuudet, jolloin niiden tulee täyttää jäljempänä 
mainitut laatuvaatimukset: 

Taulukko 1: Maaleista testattavat ominaisuudet ja niiden laatuvaatimukset. 

Ominaisuus Vaatimus 

- väri kuva 1 ja taulukko 2 

- luminanssi taulukko 3 

- peittokyky taulukko 3 

- varastoinnin kestävyys taulukot 4 ja 5 

•i 

•i 

•i 

•i 
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se 
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0,4 

0,3 

0,2 

Kuva 1 

Opi NL1kI1J 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

x 
Varikoordinaattien vaatimukset. Valkoinen koskee se/cä laboratoriotestejä et-
tä valmiita merkintöjä. Keltaisen oikeanpuoleinen alue koskee laboratoriotes-
tejäja valmiita tilapäisiä merkintöjä. Keltaisen koko alue koskee valmiita py -
syviä merkintöjä. 

Taulukko 2: Kulinapisteiden xja y koordinaattien arvo! 

Mittaukset Koordi- 
naatit 1 

Kulmapisteet 

2 	3 4 
VALKOINEN x 0355 0,305 0,285 0,335 

Laboratorio- ja tiemittaukset y 0,355 0,305 0,325 0,375 

KELTAINEN 

Laboratoriomittaukset ja tiemittaukset x 0,494 0,545 0,465 0,427 
tilapäisistä merkinnöistä y 0427 0,455 0,535 0,483 

Tiemittaukset pysyvistä merkinnöistä x 0,443 0,545 0,465 0,389 

________________________________ y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Taulukko 3: Maalien luminanssinja peittokyvyn vaatimukset 

Väri Luminanssitekijä J3 Peittokyky % 

Valkoinen > 0,80 95 

Keltainen > 0,50 90 

Taulukko 4: Vesi-ja Iluotinohenteisen maalin varasto intikestövi 'vs 

Maali Viskositeetti 

Vesiohenteinen KU < 140/23 °C 
Liuotinohenteinen KU < 100/23 °C 

IS 
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Taulukko 5: Liuotteettoman maalin sekä kylmämassan varastoinninkestävyys 

Testi Vaatimus 
Reaktioajan muutos Reaktioajan pidennyksen 6 kk:n säilytyksen jälkeen tulee olla 

<15 % valmistajan ilmoittamasta alkuperäisestä reaktioajasta. 

Sekoitettavuus Maalin tulee olla helposti sekoitettavissa valmistajan ohjeiden 
mukaan 6 kk:n varastoinnin jälkeen. 

Tutkimusmenetelmät ja näytteet: 

Väri ja luminanssi: prEN 1871 ja prEN 1436 mukaan. 

• Peittokyky määritetään ISO 2814 mukaan. Testauksessa märkäkalvon paksuus 
on 200 m. 

• Vesi- ja liuotinohenteisen maalin varastoinninkestävyys määritetään säilyttä-
mällä maalia kaksi viikkoa +50 °C:n lämpötilassa (taulukko 4). 

• Liuotteettoman maalin varastoinninkestävyystestissä reaktioajan muutos ja se-
koitettavuus arvioidaan 6 kk:n säilytyksen jälkeen. Säilytyslämpötila on 
0.. .+20°C. Materiaal ikomponentit sekoitetaan materiaalivaim istajan ohjeiden 
mukaan ja mitataan aika sekoituksesta maalin hyytymiseen (reaktioaika). Se-
koitettavuus arvioidaan valmistajan ohjeiden mukaan (taulukko 5). 

3.1.2 Kuumamassat 

Kuumamassat ovat liuotteettomia valu- ja spraymassoja, joita valmistetaan kappa-
leina tai jauheina. 

Laatuvaatimukset ovat seuraavat; kuitenkin siten, että kohdan C vaatimukset tulee 
täyttyä viimeistään vuoden 1997 alusta lukien. 

OMINAISUUS LAATUVAATIMUS 

A) Alkuperäisestä näytteestä tehtävät 
testit _______________________________________ 

- 	väri kuvan 1 ja taulukon 2 vaatimukset 

- 	luminanssitekijä f3 

- 	kuumennuskäsittely 

valkoisella 	0, 70 
keltaisella 	> 0, 40 

_________________________________________ 

B) Kuumennuskäsittelyn jälkeen (6 tuntia 
levityslämpötilassa) tehtävät testit: ___________________________________ 

- väri kuvan 1 ja taulukon 2 vaatimukset 

-luminanssi 	13 poikkeama <0,10 alkuperäisestä arvosta 

- Träger - kulutus, leimapainuma, tarttuvuus, 
UV- vanhentaminen 

taulukon 6 vaatimukset 

C) UV- vanhentamisen jälkeen tehtävät 
testit: _______________________________________ 

- väri kuvan 1 ja taulukon 2 vaatimukset 

- luminanssi 	3 poikkeama < 0,10 alkuperäisestä arvosta 

- Tröger-kulutus (ero ennen ja jälkeen UV- 
vanh.) 

taulukon 6 vaatimukset 
_______________________________________ 

•i 

•i 

•i 
•I 
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Taulukko 6: Kuumamassojen vaatimukset kuumennuskäsittelyn jälkeen 

Materiaali Tröger-kulutus Leima- Vanhentamis- Tarttuvuus 
cm 3  painuma- kestävyys (*** alustaan 

arvo cm 3  MPa 
s 

Spraymassa <1,5 (* 5- 120 <0,5 >2,0 

Valumassa <2,5 (** 5 - 45 <2,0 > 2,0 
(* 	Tröger-kokeessa spraymassalla tehdään 5 sykllä. Koestuspaksuus 1,5 mm. 
(** Tröger-kokeessa valumassalla tehdään 16 sykliä. Koestuspaksuus 3 mm. 
(***Vanhentamiskestävyys on Tröger-kulutuksen ero ennen ja jälkeen UV-vanhentamisen 

Tutkimusmenetelmätja näytteet: 

Väri ja luminanssi: prEN 1871 ja prEN 1436 mukaan. 

• Leimapainuma, UV-vanhentaminen ja Tröger tehdään prEN-standardin 1871 
mukaan. 

• Tarttuvuus mitataan leikkauslujuuden avulla. Leikkauskokeessa merkintämassa 
vaietaan vaimistumisiämpötilassa koekappaleen (halkaisija 10 cm) pintaan ja 
leikkauslujuus määritetään puristuslaitteessa. Nopeus on 12 mm/min ja koes-
tuslämpötila -20 °C. 

Tröger-kulutuskoe tehdään kuumennuskäsittelyn jälkeen vaietuista näytteistä sekä 
kuumennuskäsittelyn jälkeen valetuista UV-vanhennetuista näytteistä. 

Koekappaleet valmistetaan materiaalitoimittajan sekä ko. testeistä esitettyjen ohjei-
den mukaan. Koekappaleita valmistettaessa massanäytteitä ei saa lämpökäsitellä 
useammin kuin mitä laboratoriokokeet edellyttävät. 

3.1.3 Kylmämassat 

Kylmämassojen vaatimukset koskevat liuotteettomia 2- tai 3-komponenttisia 
rnerkintäaineita. 

Laatuvaatirnukset ovat seuraavat; kuitenkin siten, että kohdan B vaatimukset tulee 
täyttyä viimeistään vuoden 1997 alusta lukien. 

OMINAISUUS LAATU VAATIMUS 

A) Alkuperäisestä näytteestä tehtävät tes-
tit: 

- 	väri kuvan 1 ja taulukon 2 vaatimukset 

- 	luminanssitekijä 	13 valkoisella 	> 0, 80 
keltaisella 	> 0, 50 

- 	varastoinninkestävyys taulukko 5 (liuotteettomat maalit) 

- 	Tröger- kulutus, tarttuvuus ja 
UV-vanhentaminen 

taulukko 6 (kuten kuumamassoilla) 

B) UV- vanhentamisen jälkeen tehtävät 
testit: _______________________________________ 

- väri kuvan 1 ja taulukon 2 vaatimukset 

- luminanssi 	13 poikkeama < 0,10 ennen UV-vanhentamista 
mitatusta arvosta 

- Töger -kulutus (ero ennen ja jälkeen UV- 
vanh.) 

taulukon 6 vaatimukset 
________________________________________ 
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Tutkimusmenetelmätja näytteet: 

• Väri ja luminanssi : prEN 1871 ja prEN 1436 mukaan. 

• Varastoinnin kestävyys kuten liuotteettomilla maaleilla (taulukko 5). 
• Tröger-kulutus (sykiit kuten kuumamassoilla, ohutmassa 5 ja valumassa 16 ) ja 

UV-vanhentaminen prEN 1871 mukaan. 

• Tarttuvuustesti kuten kuumamassoi 1 Ja. 

Koekappaleet valmistetaan materiaalitoimittajan sekä ko. testeistä esitettyjen ohjei-
den mukaan. 

3.1.4 Helmet 

Merkintöjen näkyvyyden parantamiseksi massoissa käytetään sekä sekoitettavia et-
tä pintahelmiä. Maaleissa ja kaikkein ohuimmissa massoissa käytetään ainoastaan 
pintahelmiä. Sekoitettavat helmet lisätään massaan sen valmistamisen yhteydessä 
ja pintahelmet sirotellaan materiaalin levityksen yhteydessä. Tässä esitetyt laatu-
vaatimukset koskevat vain pintahelmiä. 

Pintahelmet eivät saa paakkuuntua. Niiden seulontakäyrän tulee pysyä kuvan 2 
ohjealueella. Myös muut helmien raekoostumukset hyväksytään silloin, kun voi-
daan luoteuavasti osoittaa, että poikkeavalla raekoostumuksella saavutetaan yhtä 
hyvä ja pitkäaikainen paluuheijastuvuus kuin ohjealueen rakeisuudella. 

Läpäisy-% 
00 - 	 - - - - - - - - 

90 

80 	 - - 	- - - - 

70 

60 

50 

40 

.074 0.2 	 1 	
2 	

6 8 12  1620 25 32 

Seula, mm 

Kuva 2: 	Pinlahe/inien seulontakäyrän ohjealue 

Pintahelmiltä vaaditaan seuraavat ominaisuudet: 

- 	piipitoisuus 	vähintään 60 painoprosenttia 

- 	taitekerroin 	1,5- 1,6 
- 	tiheys 	2,2 - 2,6 t/nY. 

Tutkituista helmistä saa olla enintään 20 % virheellisiä. Virheellisiksi helmiksi 
luokitellaan: 

•i 

•i 

•i 

•i 

- 	yli 25 % ilmakuplia sisältävät helmet 
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- 	vieraita aineita sisältävät helmet 
- 	soikeat helmet 
- 	pintavialliset helmet 
- 	kaksoishelmet 
- 	sameat helmet. 

Viallisten helmien osuus määritetään BS 6088:n mukaan. 

Pintahelmien toimituseristä tavaran toimittaja ottaa kustannuksellaan kontroll inäyt-
teitä, joista tutkitaan rakeisuus, taitekerroin ja helmien virheettömyys. Näytemäärä 
on 25 kgI2O t. Tulokset osoitetaan hyväksytyn tutkimuslaitoksen todistuksella. Em. 
tutkimuksista voidaan luopua, mikäli valmistajalla on käytössään sertifikoitu ISO 
9000 mukainen laatujärjestelmä. Tällöin raportoinnista sovitaan erikseen tilaajan 
kanssa. 

3.1.5 Muut materiaalit 

Merkintäteippien laboratoriotutkimukset tehdään prEN 1790 mukaan seuraavista 
ominaisuuksista: 

- 	väri 
- 	luminanssi. 

Merkintänastoista määritetään prEN-standardin 1463 mukaisesti: 

- 	väri 
- 	luminanssi 
- 	kuormituskestävyys. 

3.2 Laadun hyväksymis- ja varmistusmenettely 

• 	 Merkintämateriaalien laadun todentamista ja oikeaa käyttöä varten tarjoukseen on 
liitettävä selvitys materiaalin laboratoriotutkimuksista ja tuoteselosteesta sekä ma-
teriaalin käyttöturvallisuustiedotteesta. • 	3.2.1 Laboratoriotutkimukset 

Edellä esitetyt laboratoriovaatimukset ovat minimiarvoja, jotka materiaalien on 
täytettävä ennenkuin tielaitos hyväksyy ne käyttöönsä. Laboratoriokokeiden tulok-
set osoitetaan hyväksytyn tutkimuslaitoksen todistuksella, joka ei saa olla kahta 
vuotta vanhempi kuin tarjous. 

3.2.2 Tuoteseloste 

Tuoteselosteessa on esitettävä materiaalin koostumusta ja työskentelyä koskevat 
tiedot: 

- 	tiheys 
- 	kiinteäainepitoisuus tilavuusprosentteina (maalit) 
- 	sideainetyyppi (maalit) 
- 	maksimi sulatuslämpötila (massat) 
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- 	levityslämpötila (massat) 
- 	ilman työskentelylämpötila, min, max 
- 	tienpinnan työskentelylämpöti la, miii, max 
- 	varastointitapa 
- 	tarvittavat työturvallisuustoimenpiteet 
- 	muut työssä huomiotavat toimenpiteet. 

3.2.3 Tuotteiden pakkausmerkinnät 

Pakkauksilla tarkoitetaan tässä materiaalitoim itukseen kuuluvia yksittäisiä pak-
kauksia. Näistä on ilmettävä seuraavat tiedot: 

- 	valmistaja ja tuotenumero ja/tai tuotenim i 
- 	tuotteen valmistuksen eränumero 
- 	valmistuspäivämäärä 
- 	väri 
- 	kemikaalilain (744/89) ja työturvallisuuslain (299/58) edellyttärnät 

merkinnät. 

4 MERKINTÄTYÖT 

Työohjeiden tavoitteena on ehkäistä merkintätöiden laatuvirheet. Ohjeet liittyvät 
ennakkotöihin, yleisiin työohjeisiin, materiaalikohtaisiin työohjeisiin ja työnaikai-
seen laadunvalvontaan. 

4.1 Ennakkotyöt 

4.1.1 Merkintäalusta 

Alusta puhdistetaan tarttuvuutta heikentävästä vanhasta merkinnästä, irtonainek-
sestaja kiinteästä liasta. Puhdistamiseen käytetään tähän sopivia menetelmiä kuten 
harjaus, peseminen, hiekkapuhallus tai jyrsintä. 

4.1.2 Apumerkinnät 

Apumerkinnät tehdään siten, että varsinaiset tiemerkinnät voidaan tehdä suunnitel-
mieii ja ohjeiden mukaan. 

4.2 Yleiset työohjeet 

4.2.1 Liikenneturvallisuus 

Työn aikana liikenteenjärjestelyt hoidetaan lakien ja asetuksien sekä tielaitoksen 
antarnien ohjeiden mukaan. Jokaiselle työkohteelle/urakalle laaditaan erillinen 
liikenteenohjaus- ja turvallisuussuunnitelma, jonka tulee olla tilaajan hyväksy-
mä ja se liitetään urakkasopimusasiakirjoihin. Kyseisen suunnitelman on oltava 
asianosaisten saatavilla ( esim. koneiden mukana) työkohteessa. 

•i 
•i 

•i 

•i 
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4.2.2 Sääolosuhteet 

Merkintätyössä noudatetaan materiaalikohtaisia työohjeita. Mikäli ohjeissa ei ole 
mainittu materiaalille sallittuja päällysteen ja ilman käyttölämpötiloja, tulee niiden 
olla vähintään + 5 °C sekä merkintäalustan kuiva ja puhdas, ennenkuin merkintä- 
työt voidaan aloittaa. 

4.2.3 Tarttuvuus 

Uudelle päällysteelle merkinnät tehdään silloin, kun tuore hitumi ei enää heikennä 
merkinnän tarttuvuutta eikä aiheuta haitallista väririkkoa. Sopiva tekoaika varmis-
tetaan tarvittaessa koemerkinnällä. 

4.2.4 Merkintöjen suojaaminen 

Tuoreet tiemerkinnät suojataan Ii ikenteeltä kuivum isen ajaksi vaahtohattaroilla, 
suojakartioilla tai muilla hyväksytyillä varoituslaitteilla niin hyvin, ettei liikenteen 
aiheuttamia merkintöjen tahriintumisia tapandu. 

4.2.5 Työturvallisuus 

Merkintätöissä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtioneuvoston vahv ista-
mia työturvallisuuslakeja ja asetuksia sekä työsuojelusta annettuja erillisohjeita. 
Merkintätyöt tehdään kemikaalien käsittely- ja liikennevaarat huomioiden erityistä 
varovaisuutta noudattaen. 

4.3 Maalimerkinnät 

Laboratoriokokeiden lisäksi maal ien edellytetään toimivan ongelmitta myös työs-
kentelyolosuhteissa. Niiden täytyy kuivua suhteellisen nopeasti, soveltua koneelli-
seen ruiskutukseen ja kestää käyttöolosuhteissa tapahtuva varastointi. 

Materiaaliominaisuudet eivät kuitenkaan yksin riitä takaamaan hyväksyttyä loppu-
tulosta, vaan merkintätekniikan tulee myös toimia moitteettomasti. Materiaalien ja 
m erkintälaitteiden toim ivuuden varmistamiseksi työnaikana seurataan erityisesti 
seuraavia asioita: 

- 	maalimenekkiä 

. 

	

- 	kuivumisaikaa 
- 	maalin homogeenisuutta 
- 	maalin varastoinninkestävyyttä 
- 	maaliviivan laatua. 

4.3.1 Menekki 

Maalit levitetään joko korkea- tai matalapaineruiskulla tasavahvuisena kerroksena 
koko merkinnän pinta-alalle. Maalimenekin ohjearvo on tavallisesti 0,35 Ilm2 . 

Maalimenekkiä kontrolloidaan tankkausväleittäin tai työvuorottain. Työvuorottai-
nen kontrolli on riittävä silloin, kun maalauskoneessa on automaattinen maalin syö-
tön ohjaus ja tulostus. Tankkausväleittäin tai työvuorottain todettu maalimenekki 
saa poiketa sovitusta ohjearvosta ± 10 %. Työn kokonaismenekin tulee olla sovittu 
määrä±2 %. 
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4.3.2 Kuivumisaika 

Maalin on oltava 15 minuutin kuluttua maalaamisesta niin kuiva, että liikenne pys-
tyy ajamaan merkintöjen päälle tahrimatta niitä. Mittauksessa käytetään 0,350 
mm:n märkäkalvon paksuutta. Kuivumisaika edellyttää, että tien pinta on puhdas ja 
kuiva ennen maalaamista. Lisäksi päällysteen lämpötilan tulee olla yhtäsuuri tai 
suurempi kuin +10 °C. 

4.3.3 Homogeenisuus 

Maalin homogeenisuuden, puhtauden ja viskositeetin on oltava sellainen, että se 
voidaan ruiskuttaa ongelmitta merkintätyöhön tarkoitetulla matala- tai korkeapai-
nekalustolla alhaisirnmassa sai 1 itussa työskentelylämpötilassa +5 C. 

4.3.4 Varastoinnin kestävyys 

Maalin on säilyttävä käyttökelpoisena kuusi kuukautta varastointilämpötilassa 
0...+20 °C. Varastoinnin jälkeen peittokyvyn, iuminanssin ja värin on täytettävä 
asetetut vaatimukset. 

4.3.5 Työn laatu 

Yleisimpiä laatuvirheitä ovat: 

- 	epätasainen jakautuminen vi ivan pituus- ja leveyssuunnassa 
- 	viivan reuna epätarkka 
- 	peittokyky huono 
- 	värisävy huono 
- 	maali kuivuu hitaasti. 
- 	siroteltavien helmien jakauma virheellinen. 

Em. virheiden ehkäisy vaatii maalaustyöltä erityistä huolellisuutta ja seuraavien 
asioiden huomioimista: 

- 	maalauslaitteisto on tarkoituksenmukainen ja oikein huoliettu 
- 	suuttimet ovat oikeat 
- 	käytetään oikeita työpaineita suhteessa ajonopeuteen 
- 	maalit ovat varastoitu, sekoitettuja ohennettu oikein 
- 	maalaustyö tehdään maalille sallituissa olosuhteissa 
- 	helmien siroituslaite toimii suunnitellulla tavalla. 

Maaliviivan laatua seurataan tarkkailemalla viivan muotoa, reunan terävyyttä, peit-
tokykyä, väririkkoa, maalikalvon paksuuttaja helmien sirotusta. Mikäli laatuvirhei-
tä esiintyy, korjataan niiden aiheuttamat syyt välittömästi. 

•i 
•i 

•i 

•i 
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4.4 Kuumamassamerkinnät 

Valumassat levitetään koneellisesti tai käsivälinein joko pinta- tai upotusmerkintä-
nä. Spraymassat levitetään puolestaan ruiskutustekniikalla pintamerkintänä. Kuu-
mamassoja levitettäessä noudatetaan seuraavia ohjeita: 

• Massa levitetään tasavahvuisena kerroksena koko merkinnän pinta-alalle. 
Tankkausväleittäin todetun keskimääräisen massamenekin on oltava sama 
kuin suunnitelmissa esitetty ohjearvo ± 10 %. Kokonaismenekin tulee olla 
sovittu määrä ± 2 %. 

• Kuumamassat sulatetaan ennen levittämistä massan lämmitykseen tarkoite-
tussa kuumennussäiliössä. Massaa ei saa kuumentaa yli valmistajan ilmoitta-
man enimmäislämpötilan. Levitettäessä on oltava homogeeninen, hyvin se-
koittunut ja valmistajan määrittämässä levityslämpötilassa. Ali- tai yliläm-
pöistä massaa ei saa levittää. 

• Työn aikana tarkkaillaan pintahelmien sirotuksen onnistumista. Siroteltavien 
helmien määrän, koon, jakauman ja uppoaman tulee olla oikea suhteessa 
merkinnän paksuuteen. 

• Upotusmerkinnät tehdään suunnitelmien mukaan siten, että merkintäurien 
reunat ovat tasaiset ja suorat. Ennen massan levitystä tarkistetaan, että jyrsi-
tyt urat ovat puhtaat ja niiden sijainti, muoto ja syvyys ovat suunnitelmien 
mukaiset. Urat täytetään merkintämassalla välittömästi niiden valmistuttua. 

• Ennen merkintämassan kovettumista merkinnän epätasaiset reunat tasataan 
ja massaroiskeet poistetaan. 

• Massojen tulee kuivua työolosuhteissa siten, että ne kestävät liikenteen yli-
ajon tahriintumatta taulukon 7 mukaisesti. Työskentelylle sallitut ilman ja 
tienpinnan alimmat lämpötilat on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 7: Kuumamassojen sallitui kuivuinisajat, jolloin merkinnät voidaan ottaa 
liike nreelle 

Paksuus mm Liikenteenkestävyys min 

25-4 5 

1-2,5 2 

Taulukko 8: Työskentelyolosuhteissa sallitut alimmat tienpinnan lämpötilat 

Ilman 	- 
lämpötila 

°C 

Suhteellinen ilmankosteus % 

55 60 65 70 75 80 85 90 

30 22 24 25 27 28 29 30 31 

25 18 19 21 22 23 24 25 26 

20 13 15 16 17 18 19 20 21 

15 9 10 11 13 14 15 16 16 

10 5 7 8 9 10 11 11 

5 5 6 7 
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4.5 Kylmämassamerkinnät 

Kylmämassat ovat koneellisesti tai käsin levitettäviä valumassoja ja ohutmassoja. 
Valumassat tehdään pinta- tai upotusmerkintänä ja ohutmassat pintamerkintänä. 
Kylmämassoja levitettäessä noudatetaan seuraavia ohjeita: 

• Kylmämassojen osa-ainekset sekoitetaan ja massat levitetään valmistajan 
ohjeiden mukaan. 

• Massa levitetään tasavahvuisena kerroksena koko merkinnän pinta-alalle. 
Tankkausväleittäin todetun keskimääräisen massamenekin on oltava sama 
kuin suunnitelmissa esitetty ohjearvo ± 10 %. Kokonaismenekin tulee olla 
sovittu määrä ± 2 %. 

• Varmistetaan, että siroteltavien lasihelmien määrä ja jakautuminen on ennal-
ta suunnitellun mukainen. Siroteltavien helmien määrän, koon, jakauman ja 
uppoaman tulee olla oikeassa suhteessa merkinnän paksuuteen. 

Varmistetaan komponenttien häiriötön syöttö suuttimille. 

• Upotusmerkintä tehdään suunnitelmien mukaan siten, että merkintäurien 
reunat ovat tasaiset ja suorat. Ennen massan levitystä tarkistetaan, että jyrsi-
tyt urat ovat puhtaat ja niiden sijainti, muoto ja syvyys ovat suunnitelmien 
mukaiset. Urat täytetään merkintämassalla välittömästi niiden valmistuttua. 

• Ennen merkintämassan kovettumista merkinnän epätasaiset reunat tasataan 
ja massaroiskeet poistetaan. 

• Massojen on oltava käyttöolosuhteissa 15 minuutin kuluttua levittämisestä 
niin kuivia, että liikenne pystyy ajamaan merkintöjen päälle tahrimatta niitä. 
Mittauksessa käytetään märkäkalvon paksuutta 1 mm. Kuivumisaika edellyt-
tää olosuhteita, joissa tien pinnan lämpötila on +10 °C. 

4.6 Muut merkin nät 

Merkintäteippien ja nastojen alustan käsittelyssä ja ki innityksessä noudatetaan val-
mistajan antamia ohjeita. 

4.7 Työnaikainen laadunvalvonta 

Työnaikaisella laadunvalvonnalla varmistetaan, että materiaalit ovat tarjouksen 
mukaisia ja merkintätyön laatu pysyy tavoitteiden mukaisella tasolla koko merkin-
täprosessin ajan. Työn laatua seurataan jatkuvasti ja työvuorottain kirjataan ylös 
työn laatuun olennaisesti vaikuttavat tekijät: 

- 	työolosuhteet 
- 	materiaalimenekki 
- 	lasihelmien määrä ja jakauma 
- 	materiaalien ja työn laatupoikkeamat. 

•i 
•i 

•I 
•i 

Ennen työn aloittamista ja sen aikana maaleista ja massoista tehdään taulukon 9 
mukaisia laboratoriokokeita seuraavasti: 



IS 

IS 

Tiemerkintätöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 	 1 9 
TIEMERKINTÄTYÖT 

A) Mikäli materiaalin valmistusprosessia ohjataan sertifikoidun tai auditoidun (ul-
kopuolinen auditoija) ISO 9000 laatujärjestelmän avulla, valmistajan oma laadun 
seurantaraportti hyväksytään materiaaliom inaisuuksien arv ioinnin perustaksi. Täl-
löin raportointi suoritetaan tilaajan kanssa erikseen sovitWla tavalla. Em. tapauk-
sessa, mikäli työn kuluessa ei havaita laatupoikkeamia, ei vaadita taulukon 9 mu-
kaisia ennakko ja työnaikaisia kokeita. 

B) Mikäli valmistajalla ei ole hyväksyttyä laatujärjestelmää, ennakkokokeet ja 
työn aikainen seuranta tehdään puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, toimitta-
j an/urakoitsijan kustannuksella. 

Taulukko 9: Vaadittavat laboratoriokokeet (minimi). 

Testattavat 
ominaisuudet 

Maalit Kuumamassat Kylmämassat 

Luminanssi x 
Väri x 
Peittokyky x 
Kulutuskoe x x 
Leimapainuma __________ x 

Maaleilla kontrollinäytteitä otetaan vähintään yhden kerran per 15 000 1. Näyte- 
määrä on 5 litraa kutakin värisävyä kohti. 

Kuuma- ja kylmämassoilla näytteitä otetaan vähintään taulukon 10 mukaan. Mmi-
minäytemäärä kuumamassoilla on 6 kg ja kylmämassoilla 5 kg kutakin värisävyä 
kohti. Kuumamassoilla näyfteet otetaan suoraan massan kuumennussäiliöstä juuri 
sulatetusta levityslämpötilassa olevasta massasta. Massamäärän padassa on oltava 
300 - 400 kg, jotta näyte on edustava. Lisäksi sulatettavat näytesäkit valitaan toimi-
tuseristä siten, että ne edustavat luotettavasti kyseessä olevaa tuotetta. Näytesäkki-
en valinta sovitaan tarvittaessa tilaajan ja materiaalitoimittajan kesken. 

Taulukko 10: Massojen koenäytteiden ottotiheys 

Merkintätyyppi Ottotiheys 
Massat pitkittäismerkinnöissä 
Massat poikittaismerkinnöissä 

1 näyte/50 
1 näyte/20 

5 VALMIIT MERKINNÄT 

Toimivuusvaatimukset koskevat pysyvään ja tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja 
maali-, massa- ja teippimerkintöjä sekä merkintänastoja. 

5.1 Toimivuusvaatimukset 

Valmiilta merkinnöiltä edellytetään vähintaan - maalienja ohutmassojen (paksuus 
..K 1,5 mm) osalta yhden vuoden toimivuuttajapaksumpien valumassojen osalta 
2 vuoden toimivuutta niiden valmistumisesta. 

IS 
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Taulukko II: Tiemerkintöjen toim ivuusvaatimuket 

Paluuheijas- Merkinnän väri LTL-800 ECODYN 
tavuus (RL) (30 m:n geometria) (100 m:n keskiarvo) 
- pirneänäkyvyys 

(kuiva/marka) valkoinen ______________ > 100 mcd/m 2 lx - >150 mcd/m 2 lx - 
keltainen > 	80 mcd/m 2 lx >120 mcd/m 2 Ix 

1) 
- 	j/ 	21 
L mcuim IX > 40 mcd/m 2 lx 

Väri valkoinen ja Kuvan 1 ja taulukon 2 vaatimukset 
keltainen 

Luminanssiteki- Maalit: 	Kuuma- 	Kylmämassat: 
ä ( 	) massat: 
- päivänäkyvyys valkoinen 2 	0, 80 	2 	0, 70 	> 	0, 80 

keltainen > 	0, 50 	2 	0, 40 	> 	0, 50 
Mittari: 	Minolta CR-331 C tai vastaava 

Kitka 	2) - 	45 	Kitkan mittaukseen voidaan käyt- 
tää valinnaista menetelmää edellyttäen että 
se vastaa SRT-mittausta päällysteestä 

1) Märän tai kostean kelin paluuheijastuvuusvaatimus koskee profiloituja tai kuvi-
oituja merkintöjä, jotka ovat tarkoitettu erityisesti kostealle ja märälle kelille. 
2) Kitkavaatimus koskee ainoastaan spray, kylmä- ja kuumamassamerkintöjä sekä 
suojateille tehtäviä maalauksia. M ittaukset tehdään, mikäli näin edellytetään 
urakkasopimuksessa. 

Merkinnöissä käytetään sekoitettavia ja siroteltavia pintahelmiä tai vastaavia hei-
jastavia materiaaleja siten (määrä, koko, jakauma jne.), että paluuheijastavuuden 

vaatimukset täyttyvät. 

5.2 Toimivuusominaisuuksien mittaukset 

Maalien ja ohutmassojen toimivuutta seurataan vähintään vuosi ja paksuimpien va-
lumassojen 2 vuotta niiden valmistumisesta. 

Mittaukset tehdään 1.6. - 15.10. välisenä aikana olosuhteissa, joissa merkinnät ovat 
kuivat ja puhtaat. Kostean ja märän kelin paluuheijastuvuus mitataan standardin 
prEN 1436, liitteen B mukaan. Uudet merkinnät mitataan aikaisintaan kanden vii-
kon kuluttua niiden valmistumisesta. Optiset ominaisuudet mitataan liikenteen 
suunnassa. Tiemerkinnät, jotka jakavat erisuuntaisen liikenteen, mitataan molem-
mista suunnista. 

Mikäli käytetään m ittausautoa, paluuheijastuvuus (lum inanssi) mitataan harkinnan 
mukaan kaikista merkintäkohteen vi ivoista. Käsiväl meillä mitattaessa sovelletaan 
seuraavaa ohjetta: 

•i 

•i 

•i 

•i 
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1) Optisten ominaisuuksien mittaus käsimittarilla 

a) 100 - 1000 m pituiset kohteet 

- 	valitaan yksi sadan metrin mittausalue siten, että se edustaa mandollisimman 
hyvin mittauskohteen merkintöjä sekä tien geometriaa. 

mittausalue 

b) 1000 m - 10 km pituiset kohteet 

- 	valitaan viisi sadan metrin mittausaluetta, joiden paikka vaihtelee sattuman- 
varaisesti alla esitetyn perusohjeen mukaan. 

< 	.lOOrn> 	< 	10Qm> 
alkumittausalue 	keskimittausalue/et 
(lkm:n sisällä) 

< 	100rn> 
loppumittausalue 
(lkm:n sisällä) 

1000 m -10 km 

c) yli 10 km pituisetkohteet 

- 	valitaan 100 m:n mittausalueita alusta ja lopusta sekä väliltä noin 3 km:n vä- 
lein 

. 

	

<t00.rn - -> < -lOOm--> 	<- --1-0O-m--> 	<---1-OO-m--> 
alkumittausalue 	välimittausalue n.3 km:n välein 	 loppumittausalue 

<3km----- ><----- 3km - 	> 

ylilOkni ------- >) 

Mittausalueet valitaan siten, että ne edustavat mandollisimman hyvin koko kohteen 
tiemerkintöjä ja tien geometriaa. Kunkin mittausalueen lopussa ja alussa suorite-
taan kolme mittausta, jotka kirjataan ylös ja lasketaan keskiarvo (jokaisesta ko. 
kohdan viivalaj ista ja väristä erikseen). 
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Mikäli keskiarvo/t auttavat vaatimukset valitaan uusi mittausalue edellisen/ten vie-
restä ja mitataan lisää. Tarkentavia mittauksia tehdään niin paljon, että kyetään 
määrittämään ne alueet, jotka alittavat vaatimukset. 

2) Kitkan mittaus 

Kitkan mittausalueet ovat samat, kuten optisilla ominaisuuksilla. Kunkin kohteen 
yhdestä mittausalueesta tehdään kolme mittausta, alusta, keskeltä ja lopusta. 

5.3 Merkintöjen sallitut mittapoikkeamat 

Merkinnöissä ei sallita sellaisia suuntavirheitä eikä leveyden tai paksuuden vaihte-
luja, jotka häiritsevät liikenteen optista ohjausta. Merkintöjen mittavaatimukset 
ovat: 

o Viivan leveyden tulee olla ohjeleveys ± 5 % 
	 •i 

Katkoviivan pituus saa poiketa ohjearvosta enintään + 3 % 

o Katkoviivan välin pituus saa poiketa ohjearvosta enintään ± 3 % 

o Merkintä saa poiketa suunnitelmasta tien poikkisuunnassa enintään + 50 mm 

o Nuolen, symbolin ja merkintäryhmän sisäiset mitat saavat poiketa ohjemitoista 
enintään ± 3 % pituussuunnassa ja ± 10 mm leveyssuunnassa 

o Keskiviivastojen väli saa poiketa leveyssuunnassa ohjemitoista enintään ± 20 
mm 

° Sulkuviivatja niiden etumerkinnät eivät saa alittaa näkemämittauksen edellyt-
tämiä pituuksia 

° Sulkuviivojen ja etumerkintöjen pituudet saavat ylittyä enintään +2 m 
suunnitellusta. 

Jyrsinnän leveys tulee olla ± 5 mm valmiin tiemerkinnän leveydestä. 

5.4 Arvonalennus perusteet 
	 •i 

Optisten ominaisuuksien ja kitkan mittaustulosten sekä mittapoikkeamien perus-
teella todetaan laatupoikkeamat. Tuloksien perusteella määritetään mandolliset ar-
vonalennukset, joista on tarkat määritykset urakka-asiakirjoissa. •i 



•i 
•i 

•i 
. 
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