
 
 

 
Karta techniczna 

Pługoodporny Punktowy Element Odblaskowy (PEO) 
 

ŚNIEŻKA 1- Standard (S-1 Standard) 
 

 
 
Charakterystyka techniczna S-1 Standard 

 

Nazwa produktu  S-1 Standard 
Rodzaj i typ produktu  Pługoodporny. Typ ciężki 
Specyfikacja techniczna - Odbłyśnik 
Rodzaj odblasku P3A (R1- R3) z osłoną przed ścieraniem 
Współczynnik odblasku 300 mcd/lux - 350 mcd/lux 
Zgodność odblasku z 
normą 

EN 1463-1:2009 

Rodzaj ochrony prawnej Wzór użytkowy OHIM Nr 901525  oraz  PL 64544 
Barwa odbłyśnika  
obustronnego 

 biało-biała 

 biało-czerwona  

 żółto-żółta 

 zielono-zielony 

 niebiesko-niebieski  

 inne barwy na zamówienie 
Barwa odbłyśnika 
jednostronnego 

 biała, czerwona 

 żółta  

 zielona  

 niebieska  

 inne barwy na zamówienie 
Materiał wkładki Polimer technologiczny z włóknem szklanym 
Odporność na 
temperaturę 

Od –30⁰C do + 115ºC 

Odporność na ściskanie > 180 kN 
Specyfikacja techniczna – Osłona żeliwna 
Wygląd zewnętrzny Kształt  prostokąta 
Ciężar całkowity osłony z 
wkładką odblaskową 

 
2,40 kg  

Wysokość (nad jezdnią) 15 mm 
Głębokość (pod jezdnią) 29 mm 



 
 

Długość 206 mm 
Szerokość 151 mm 
Odporność na ściskanie >250 kN 
Trwałość osłony żeliwnej 10 lat 
Wskazówki dotyczące instalacji 
Narzędzia Maszyna frezująca ze specjalnym ukształtowanym 

frezem 
Długość gniazda Max. 210 mm  
Szerokość gniazda Max. 128 mm 
Głębokość gniazda Max. 31 mm 
Montaż do nawierzchni 
asfaltowej 

Klej bitumiczny w temp.160 - 180⁰C 

Zużycie kleju Do 0,30 kg 
Montaż do nawierzchni 
betonowej – suchej 

Klej epoksydowy lub poliuretanowy (na zimno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zalety produktu 
 
S-1 Standard jest to pługoodporny punktowy element odblaskowy z grupy Śnieżka 
wyposażony w osłonę żeliwną, którego główne zalety to:  

- wysoka odporność osłony żeliwnej na ścieranie i niszczenie przez pługi w okresie 
zimowym,  

- wysoka odporność  na ścieranie odblasku przez koła samochodów, 

 

 

   



 
 

- samooczyszczanie uaktywniające się w trakcie opadu deszczu. S-1 Standard nie 
zbiera wody ani brudu przed odbłyśnikiem, gdyż posiada 2% poziom spływu,  

- łagodny najazd dla kół pojazdów samochodowych oraz maszyn drogowych (np. 
pługów) gwarantujący bezproblemową jazdę, 

- system „alert” pełniący funkcję informacji akustycznej podczas przekraczania linii 
oznakowania jezdni. 

 
 
Zastosowania 
 
S-1 Standard zalecany jest do oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich obciążonych 
dużym ruchem  a w szczególności miejsca:  

- niebezpieczne łuki poziome i pionowe o złej widoczności, 
- zanikające pasy ruchu i ewentualnie występujące przy nich powierzchnie wyłączone 

z ruchu, 
- progi zwalniające, wysepki, separatory. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


