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Siedziba główna:  

St. Paul, 

Minnesota, USA 

 

Założone w  

1902 in Two 

Harbors, USA 

 

Początki 3M (Minnesota Mining & Manufacturing) 

3M rozpoczęła działalność, jako firma 

wydobywcza (= Mining – wydobycie),  

a następnie rozpoczęła produkcję  

(= Manufacturing – produkcja).   

Obecnie 3M jest wielobranżową firmą 

technologiczną, prowadzącą działalność na 

całym świecie. 
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3M na swiecie w 2016 
 

3M Zentrale, Neuss 

3M 
• Siedziba główna St. Paul, USA 

• Obroty 30,1 mld US $  

• Liczba pracowników 91.584  

• Biura w 70 krajach 

• Sprzedaż poza USA  60 % 

• Laboratoria w 36 krajach 

• Pracownicy R&D 8.100 

• Zakłady produkcyjne w 38 krajach 

 

3M Region Europa i Bliski Wschód 
• Centrala regionalna Diegem/Brüssel 

• Obroty 6,2 mld US $  

• Liczba pracowników 20.200 

• Biura w blisko 30 krajach 

 

 

 

 

3M w Niemczech 
• Siedziba główna Neuss k/ Dusseldorf 

• Obroty 2,1 mld € / 2,4 mld US $ 

• Liczba pracowników 6.693 

• Oddziały w 18 lokalizacjach 
 

Stand: Februar 2017 
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3M globalnie i lokalizacje na świecie 

Legenda      Sprzedaż i Marketing      Zakłady produkcyjne i przetwarzające     Potencjał techniczny 

Mexico  

Brazil  

Colombia  

Venezuela  

Argentina  

Chile  

Costa Rica  

El Salvador  

Panama  

Ecuador  

Peru  

Uruguay  

Guatemala  

Canada  

Jamaica  

Dominican Republic  

Puerto Rico  

Trinidad & Tobago  

 India 

 Israel  

 Egypt  

 Pakistan 

 UAE  

 Kenya  

 Sri Lanka 

 South Africa  

Italy  

France  

Netherlands  

Turkey  

Spain  

Belgium  

UK  

Portugal  

Greece  

Morocco  

Denmark  

Norway  

Finland  

Germany  

Sweden  

Switzer- 
land        

Austria  

 Poland 

 Czech Republic 

 Lithuania   

 Latvia 

 Estonia 

 Hungary 

 Romania 

 Ukraine 

 Kazakstan   

 Russia 

 Japan 

 China 

 Taiwan 

 Vietnam 

 Thailand 

 Singapore 

 New Zealand 

 Indonesia 

 Hong Kong 

 Korea 

 Philippines 

 Australia 

 Malaysia 
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Nasze obroty w 2016 roku 

Health Care 

$5,4 mld 

Safety & Graphics 

$5,5 mld 

$30,1 Milliardów  

 

Industrial 

$10,2 mld 

Electronics & Energy 

$4,7 mld 

  

Consumer 

$4,3 mld 
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Innowacyjne początki oznakowań poziomych na drogach publicznych 

W roku 1946 3M przedstawiła pierwsze oznakowanie poziome  

w formie taśmy samoprzylepnej 3MTM CenterliteTM  

1965 3M wprowadza 3M Scotchlane na rynek niemiecki 

1976  3M wprowadza 3M Stamark na rynek niemiecki 
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Wyzwanie XXI wieku na autostradach i drogach szybkiego ruchu 

 Wzrasta średnia wieku osób kierujacych samochodami  
> bardzo dobrze widoczne oznakowanie dróg (niezaleznie od warunkow pogodowych)   

 zapobiegają wypadkom 

 

 Wzrasta obciążenie drog m.in. ciężkimi pojazdami transportowymi 
> trwałe materiały przedłużaja żywotność oznakowania na drogach i redukuja ilość korków 

 związanych z robotami drogowymi 

 

 Wzrasta obciążenie hałasem ruchu drogowego 
> ekologiczne oznakowanie dróg znacznie redukuje emisję hałasu drogowego 
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3M™ Stamark™ A721 

Taśma do oznakowania czasowego 

  
Typ II, P6 und S3  

 

Opis materialu  

3M™ Stamark™ Markierungsfolie A721VHD 

Taśma do oznakowania czasowego 

 
Typ II, P7 und S2  

 
A721 / A721VHD 



10 . All Rights Reserved. 27 April 2017 © 3M 3M Confidential. 

3M™ Stamark™ A380ESD 

Taśma do stałego poziomego oznakowania dróg  

Typ II, P7 und S3  

 

Opis materialu  
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Systemy naklejania foli 3M Stamark 
 
P50   z uzyciem kleju 3M P50, system stosowany dla: 

 Stamark A721 oraz Stamark A721VHD 

 Stamark A380 na nawierzchniach betonowych 

 

 

 

 

 

 

Asphalt Plus realizacja w trakcie układania asfaltu, system stosowany dla: 

 Stamark A380 na ciepłym asfalcie 

 

 

 

 

 

 

Bitumen Plus z użyciem podkładu Biguma DS01E, system stosowany dla: 

 Stamark A380 niezależnie od rodzaju nawierzchni 
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P50 system naklejania foli 3M Stamark 
 

Zalety systemu:  

• szybka realizacja aplikacji 

• niski nakład finansowy na sprzęt aplikacyjny 

 

Warunki niezawodności aplikacji: 

• sucha i czysta nawierzchnia 

• warunki atmosferyczne (temp. >10°C, wilgotność powietrza <80% ) 

• cienkie i równomierne pokrycie nawierzchni klejem P50 z uzyciem 

aplikatora ciśnieniowego PS98 

• dobre dociśnięcie taśmy do nawierzchni za pomocą RTC3 lub RTC300  

 

z użyciem podkładu szybkoschnącego kleju 3M P50 

 Stamark A721 oraz Stamark A721VHD 

 Stamark A380 na nawierzchniach betonowych 
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Asphalt Plus system naklejania foli 3M Stamark 
 

Zalety systemu:  

• szybka realizacja aplikacji 

• niski nakład finansowy na sprzet aplikacyjny 

• niezależnie od warunkow pogodowych 

Warunki niezawodnosci aplikacji: 

• sucha i czysta nawierzchnia 

• ilość grysu uszorstniającego nie może przekraczac 1kg/m² 

• grys uszorstniający musi być dobrze wprasowany w nawierzchnię (luźny 

grys musi zostać usunięty) 

• przedział temperatury asfaltu w trakcie rozkładania folii 30°C-50°C 

• dobre dociśnięcie taśmy do nawierzchni za pomocą RTC3 lub RTC300 

 

realizacja w trakcie układania nawierzchni asfaltowych 

 Stamark A380 naklejany bezpośrednio na ciepłym asfalcie 
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Bitumen Plus system naklejania foli 3M Stamark 
 

Zalety systemu:  

• szybka realizacja aplikacji 

• w części niezaleznie od warunków pogodowych 

• wysoka wydajność i niezawodnosc systemu 

Warunki niezawodnosci aplikacji: 

• sucha i czysta nawierzchnia 

• równomierne rozkładanie kleju bitumicznego DS01E 

• przedział temperatury DS01E w trakcie układania taśmy 30°C-50°C 

• długość podkładu DS01E = długość taśmy + 50mm 

• szerokość podkładu DS01E = szerokość taśmy + 10mm 

• dobre dociśnięcie taśmy do nawierzchni za pomocą RTC3 lub RTC300 

 

realizacja z użyciem kleju bitumicznego Biguma DS01E 

 Stamark A380 niezależnie od rodzaju nawierzchni 
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Co ma wpływ na jakość i trwałość oznakowania poziomego? 

Jakość + trwalość 
potwierdzona świadectwami 

instytutów badawczych 

Wykonawstwo 
 wiedza i doświadczenie 

pracowników 

 zachowanie warunków 

aplikacji 

 stan techniczny sprzętu   

Planowanie 
 wiedza i doświadczenie 

pracowników 

 uwzglednienie i zachowanie 

warunków aplikacji 

 uwzględnienie struktury 

nawierzchni i wybór systemu 

aplikacyjnego 

Produkt 
wyprodukowany i 

dopuszczony w określonej 

jakości 



16 . All Rights Reserved. 27 April 2017 © 3M 3M Confidential. 

Tasmy Stamark A380 gwarancja bezpieczenstwa i trwalosci na drogach 
Średnia wyników pomiarow retroreflekcji z uwzglednieniem czasu uzytkowania 
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Poświadczenia jakości i trwałosci taśm do oznakowania poziomego 
typu 3M Stamark A380  

Dokumentacja oraz informacje 

dotyczące naszych produktow 

dostepne na stronie  

 

www.3MVerkehrssicherheit.de   

oraz 

www.3M.pl 
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Szkolenia pracownikow oraz stan techniczny urządzen aplikacyjnych 
gwarancją wysokiej jakości ! 

 Firmy wykonujace w Niemczech oznakowania poziome są zobowiazane do zachowania 

przepisów zawartych w ZTV-M 13 Pkt.10-11 (2013), min. muszą posiadać świadectwa 

kwalifikacji firm, pracowników oraz sprzętu. 

 firma 3M wprowadziła w roku 2009 na terenie Niemiec dobrowolną certifikację firm 

wykonawczych polegającą na cyklicznym: 

 szkoleniu pracowników w zakresie materiałoznastwa, systemów i warunków aplikacji 

materialów firmy 3M 

 kontroli sprzętu aplikacyjnego 

“Certyfikaty 3M” muszą być odnawiane co 2 lata.   

 

Od czasu wprowadzenia “Certyfikatu 3M” ilość reklamacji związanych z jakościa lub 

trwałościa taśm 3M STAMARK spadła o 90%. 
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Ochrona środowiska w aspekcie oznakowania poziomego 

Redukcja hałasu drogowego jest celem wielu organizacji typu non-profit, stowarzyszeń, 

ustawodawstwa, inicjatyw, badań i rozwoju, np.: 

„Leiser Straßenverkehr (Cichy ruch uliczny)“- projekt pod patronatem BASt i Ministerstwa Gospodarki i Technologi 

Ponad 50% populacji w Niemczech jest narażone na szkodliwy dla zdrowia hałas ( zgodnie z informacją Federalnej 

Agencji Ochrony Środowiska).  

Podstawy prawne: 

• 18 lipca 2002 roku, weszła w życie „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku”. 

 

• w Niemczech znowelizowano ustawę BImSchG dotyczącą kontroli i redukcji zanieczyszczeń w 

punkcie dotyczącym obciążenia środowiska i mieszkanców hałasem  

(2002/49/EG, §47a oraz §47f ) 

 

• Ministerstwo ds. Ruchu, Budowy Dróg i Rozwoju Infrastruktury (BMVBS) powołało narodowy 

program redukcji hałasu drogowego o wartosci dotacji 3,5miliarda Euro 

 

http://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=BImSchG
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Ochrona środowiska w aspekcie oznakowania poziomego 

Profilowane taśmy typu Stamark A380 redukuja obciążenie hałasem drogowym. 

• Hałas na drogach ma wiele źródeł. Jazda po oznakowaniu poziomym typu strukturalnego 

powoduje wzrost hałasu drogowego o 3,6 dB(A). Dla porównania 100%-towy wzrost obciążenia 

ruchem drogowym powoduje przyrost halasu tylko o 3 dB(A) (zgodnie z wynikami badania wpływu 

oznakowania poziomego na obciążenie środowiska hałasem drogowym  

Instytutu Müller-BBM Projekt Nr M82085, raport do pobrania na www.3MVerkehrssicherheit.de 
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Title, 3 Content 

Folie Profiliert = tasma 3M Stamark A380 

Agglomerat = Oznakowanie strukturalne 

Kaltspritzplastik = Farby utwardzalne  

Średnia wyników badań z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni 
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Title, 3 Content 

Tasma 3M Stamark A380 

Oznakowanie strukturalne 

Farby utwardzalne  

Roznice poziomu glasnosci systemow oznakowyn 

poziomych  
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Niemieckie doswiadczenia stosowania tasm na autostradach i drogach szybkiego ruchu 

 zwiekszenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym 

 poprawa plynnosci ruchu 

 dlugoletnia trwalosc - zmniejszenie czestosci odnowy oznakowania 

 mniejsze koszty jednostkowe i spoleczne w dlugim okresie uzytkowania 

 poprawa stosunku ekologicznego 

 
 



s 

Dziękuje za uwagę 


