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4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

obsypka z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 do spodu konstrukcji zjazdu

90/3

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego lub pospółki o WP>35 wg PN-EN 13242

umocnienie dna rowu okładziną kamienną
(kostka granitowa "10") ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

umocnienie skarpy i przeciwskarpy rowu okładziną kamienną, do wysokości góry rury
(kostka granitowa "10" - do góry rury) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

umocnienie skarpy okładziną kamienną

ułożoną na betonie C8/10, gr 10 cm
(kostka granitowa "10" - trzy rzędy nad górą rury), połączyć z umocnieniem skarpy i przeciwskarpy rowu, 

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1206 O RELACJI BIAŁA - SOWIN, NA ODC. OD SKRZYŻOWANIA

ul. Kościuszki 76
Powiat Prudnicki

48-200 Prudnik

DROGI POWIATOWEJ Z UL. NYSKĄ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA DO MIEJSCOWOŚCI GÓRKA PRUDNICKA 

Szerokość poszerzenia istn. nawierzchni jest zmienna i może się wahać w przedziale 
od 0 cm do 100 cm.
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