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Α. ΓΕΝΙΚΑ
Για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθµού έχουν επιλεγεί υλικά, οι
προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια,
είναι οικολογικά, µη τοξικά και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά (ΕΛΟΤ, CE).
Στην µελέτη του έργου καθορίζονται µονοσήµαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο
ακριβής χώρος τοποθέτησης τους.
Το τεύχος αυτό περιλαµβάνει:
 Τον τρόπο εκτέλεσης όλων των οικοδοµικών εργασιών που απαιτούνται,
σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης
 Τις προδιαγραφές όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τη
µελέτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τις µελέτες του έργου συνέταξαν οι:
Αρχιτεκτονική µελέτη: Αικατερίνη Περτσελάκη
Ειδική αρχιτεκτονική µελέτη: Αγνή Κουβελά
Στατική µελέτη: Ηλίας Καλογεράκης
Η/Μ µελέτη: ∆ιονύσιος Ρόκοµας
Γεωτεχνική µελέτη: Παναγιώτης Καβουκλής, Γεώργιος Κρητσωτάκης
Φυτοτεχνική µελέτη: µιχαήλ Χατζιδάκης

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Το σύνολο των εργασιών του έργου θα αποζηµιωθούν µε τιµές µονάδας:
Στις αποζηµιούµενες εργασίες µε τιµές µονάδας, περιλαµβάνεται δηλαδή η δαπάνη
για την εκτέλεση του συνόλου των οικοδοµικών εργασιών, κατασκευής και πλήρους
αποπεράτωσης των κτιρίων και των στεγασµένων χώρων του έργου, µετά των
πάσης φύσεως λειτουργικών ή αρχιτεκτονικών προεξοχών (προεκτάσεων τους),
ανεξάρτητα από τη στάθµη κατασκευής τους καθώς, το σύνολο των εργασιών
διαµόρφωσης των αυλείων χώρων (ακαλύπτων) ανεξάρτητα από τη στάθµη
κατασκευής τους και στοιχείων εξοπλισµού του.
∆ηλαδή στις οικοδοµικές εργασίες περιλαµβάνονται:
 Οι εργασίες των πάσης φύσεων χωµατουργικών εργασιών, κατεδαφίσεων
υφισταµένων κατασκευών ανωδοµής ή υποδοµής.
 Οι εργασίες αυλείου χώρου και περίφραξης.
 Όλες οι εργασίες θεµελίωσης, υποδοµής και ανωδοµής των πάσης φύσεως
προεξοχών. ∆ηλαδή το σύνολο των εργασιών κατασκευής αυτών των
προεξοχών, πάνω από τη στάθµη της θεµελίωσης τους στο έδαφος
 Οι κλίµακες και οι ράµπες ανόδου ή καθόδου, από οποιαδήποτε στάθµη
αυλείου χώρου σε οποιαδήποτε στάθµη κτιρίου ή στεγασµένου χώρου, µαζί
µε τα πλατύσκαλα τους.
 Οι εξώστες ή ηµιυπαίθριοι χώροι.
 Οι COURS ANGLAISES
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Οι µαρκίζες
Τα σκίαστρα
Οι ζαρντινιέρες
Οι πέργκολες
Τα προεξέχοντα στηθαία δωµάτων
Τα προεξέχοντα στοιχεία του φέροντος οργανισµού
Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές
Οι πάσης φύσεως γενικά οικοδοµικές προεξοχές (πχ στέγης, βάσεως κλπ)
Στις οικοδοµικές εργασίες περιλαµβάνονται και οι όποιες εργασίες µονώσεων
(θερµοµονώσεων – υγροµονώσεων), φυτεύσεων.

ΕΙ∆ΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π) αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο
κατασκευής των στο εργοτάξιο, στους ελέγχους και δοκιµές των κατασκευών και
εγκαταστάσεων και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των
διαφόρων ειδών εργασιών του έργου.
Τυχόν εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τ.Π. επί πλέον αυτών που
προβλέπονται στο Τιµολόγιο, δεν δίνουν το δικαίωµα στον Ανάδοχο να ζητήσει την
εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών.
Οι "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ" που αναφέρονται στο τµήµα αυτό ισχύουν για όλες τις εργασίες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στην Τ.Π. ισχύουν και οι
συµβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφόσον δεν είναι αντίθετοι µε τους όρους της
παρούσης και για όσες περιπτώσεις την συµπληρώνουν.
Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών οι οποίες δεν
καλύπτονται από την Τ.Π. ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτές θα
εκτελεστούν σύµφωνα µε τους παραδεκτούς κανόνες της τέχνης και της τεχνικής,
καθώς και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα Μηχανικού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Γενικά, όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους
ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου (εκείνους του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, της ∆ΕΗ, ΟΤΕ, και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συµπληρωµένους µε τους
Γερµανικούς και άλλους Κανονισµούς διεθνούς κύρους. Για κάθε είδος έργου ισχύουν
οι κανονισµοί που αναφέρονται στα αντίστοιχα τµήµατα και παραγράφους του κάθε
κεφαλαίου της Τεχνικής Προδιαγραφής.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενηµερωθεί για την έκταση και
την φύση των έργων και εγκαταστάσεων είναι υποχρεωµένος να προγραµµατίσει
µαζί µε τους επιβλέποντες µηχανικούς την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών
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(σύµφωνα µε τα στοιχεία του χρονικού προγραµµατισµού της κατασκευής). Για τον
συντονισµό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και των συνεργείων, ο
Ανάδοχος θα επισκεφθεί τον χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωµαλίες που
θα δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σ’ αυτή την περίπτωση οφείλει να
ενηµερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών.
Ο Ανάδοχος του Έργου, έχοντας προηγουµένως λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες, πρέπει να φροντίζει για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου στο έργο
όλων των απαραίτητων υλικών, τηρώντας καθ’ όλη την διάρκεια του έργου τους
ισχύοντες κανονισµούς υγιεινής κι ασφάλειας που αφορούν στην εκτέλεση
Οικοδοµικών και Η/Μεργασιών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Τα συνεργεία που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι
εξειδικευµένα µε αποδεικνυόµενη εµπειρία σε παρόµοιες κατασκευές και
εγκαταστάσεις.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρµόζει σχέδια ή µελέτες, εφόσον οι
τροποποιήσεις ή προσαρµογές επιβάλλονται για λόγους εµποδίων που
δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν µικροαλλαγές σε
οικοδοµικά ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δοκοί, άλλες σωληνώσεις, κ.λπ.) ή
γενικότερα κατά την γνώµη του Αναδόχου θα συντελούσαν στην αρτιότερη
εκτέλεση του έργου.
Τα τροποποιηµένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήµατα,
οδηγίες, κ.λπ.) της Επίβλεψης και θα αποτελούν συµπληρωµατικά σχέδια του έργου.
Ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει υποχρεωτικά σε 4πλούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για
έγκριση. Μια σειρά από αυτά θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο εγκεκριµένα και µόνο
τότε θα µπορεί αυτός να προβεί στην κατασκευή των αντιστοίχων τµηµάτων των
εγκαταστάσεων. Η έγκριση των σχεδίων δεν θα καθυστερεί πέραν των δέκα (10)
ηµερών από την ηµέρα υποβολής τους.
Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης όλων των έργων, που
κατασκευάσθηκαν όπως και πλήρη φωτογραφική τεκµηρίωση. Τα σχέδια αυτά θα
πρέπει να είναι λεπτοµερέστατα, να δίνουν την πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης
και της έκτασης, κάθε επισκευαζόµενου στοιχείου και των Η/Μ εγκαταστάσεων και
να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηµατικά
διαγράµµατα κλπ) όπως ακριβώς κατασκευάσθηκε.
Όλα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σχεδιασµένα µε
σινική µελάνη σε κανονικές διαστάσεις, σε κοινό διαφανές χαρτί µε ενισχυµένο
περίγραµµα (ρέλι) ή σε αδιάσταλτο διαφανές χαρτί.
Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία επιπλέον αποζηµίωση.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
'Όλες γενικά οι προσωρινές εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετήσουν το εργοτάξιο θα
κατασκευασθούν µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
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Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διακοπή υδραυλικών ή ηλεκτρικών παροχών
τροφοδοσίας του εργοταξίου ή του υπάρχοντος κτιρίου ή µέρους αυτών προς
εκτέλεση εργασιών, θα πρέπει να ειδοποιείται γραπτά τουλάχιστον προ 10 ηµερών η
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και ο Ανάδοχος δε θα προβαίνει σε διακοπή παρά µόνο µετά
από έγκρισή της. Εν πάση περιπτώσει η διακοπή θα γίνεται για όσο το δυνατόν
λιγότερο χρόνο και σε χρόνο που θα προξενεί την µικρότερη δυνατή ανωµαλία στην
λειτουργία του εργοταξίου και του υπάρχοντος κτηρίου. Ο Εργοδότης δεν θα
βαρύνεται σε καµία περίπτωση µε υπερωριακές ή άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν θα
προκύψουν για τον Εργολάβο κατά την διάρκεια της διακοπής.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ – ΠΑΡΟΧΕΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει µε δαπάνη του για την έγκαιρη έκδοση από
τις αρµόδιες αρχές (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας - Τµήµα Βιοµηχανίας, ∆ηµόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, Υπουργείο Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος, κ.λπ.)
κάθε άδεια που θα απαιτηθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει για την έναρξη
των εργασιών, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των εγκαταστάσεων ετοίµων
για λειτουργία. Κάθε δαπάνη σχετικά µε την έκδοση των αδειών αυτών όπως
σύνταξη µελετών, έκδοση πιστοποιητικών, υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων,
παραλαβή και παράδοση φακέλων κ.λπ. βαρύνουν τον Ανάδοχο. ∆εν αποτελούν
υποχρέωση του Αναδόχου οι δαπάνες που κατά ρητή διάταξη νόµου ή άλλης
διοικητικής απόφασης αποτελούν υποχρέωση του κυρίου του έργου.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
'Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου, θα γίνονται µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι’
αυτό, όλα τα ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο
προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Επιβλέποντα Μηχανικού ή αυτών
που ενεργούν µε εντολή ή εξουσιοδότησή του.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές, τους πίνακες χαρακτηριστικών τιµών αντοχών, καµπυλών αντοχής
και το τιµολόγιο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει µε απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και
µέχρι τέλος του έργου τις έτοιµες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις µε κάθε τρόπο
(τσιµεντάρισµα, κάλυµµα, βαφές µεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την
οποιαδήποτε φθορά. Επίσης θα καλύπτει µε λινάτσες και µε φύλλο βινιλίου τις
εξωτερικές όψεις των επισκευαζόµενων πλευρών του κτηρiου. Επίσης, θα καλύπτει
µε λινάτσες, για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται τα υποστυλώµατα στα οποία
εκτοξεύθηκε σκυρόδεµα για τη σωστή ωρίµανση.
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Όλα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την κατασκευή των
έργων και εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοτάξιο και
όσα έχουν υποστεί φθορά ή ζηµιά κατά την κρίση της Επίβλεψης, θα
αποµακρυνθούν. Τα υλικά που θα χαρακτηρισθούν κατάλληλα θα αποθηκευθούν
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστή ή όταν δεν υπάρχουν, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται
σε κάθε κεφάλαιο της Τ.Π. και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών και της
Επίβλεψης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των
εγκαταστάσεων διαρκείας ενός έτους. Κατά το διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως όλες τις βλάβες που τυχόν θα παρουσιαστούν
χωρίς αποζηµίωση. Προεγκρίσεις της υπηρεσίας για την προσωρινή παραλαβή της
εγκατάστασης δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις ευθύνες εγγύησης καλής
λειτουργίας της εγκατάστασης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η περιγραφή του αντικειµένου πληρωµής στα διάφορα τµήµατα της Τ.Π., είναι
ενδεικτική µε την έννοια ότι ενδεχόµενα δεν εξαντλεί όλα τα είδη των αντίστοιχων
εργασιών και δαπανών. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι το αντικείµενο
πληρωµής περιλαµβάνει κάθε εργασία ή δαπάνη που αναφέρεται ή όχι στην έντεχνη
κατασκευή του αντικειµένου που περιγράφεται σ’ αυτές, απαραίτητη όµως για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται.
Επίσης περιλαµβάνει όλα τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών,
συσκευών µηχανηµάτων στο τόπο του έργου ακόµη και όλων των βοηθητικών
έργων που τυχόν θα χρειαστεί να γίνουν.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Οι επιµετρήσεις των εργασιών γίνονται όπως καθορίζονται στα άρθρα του ΑΤΟΕ και
ΑΤΗΕ. Για τον τρόπο επιµέτρησης των κάθε είδους εργασιών των διαφόρων έργων
και εγκαταστάσεων ισχύουν όσα σε γενικές γραµµές αναφέρονται στα αντίστοιχα
τµήµατα και παραγράφους της Τ.Π.
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Ο νέος σταθµός θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου Ηρακλείου εντός του
οικισµού ∆αφνών και συνολικής έκτασης 3.252,91µ². Στο δυτικό τµήµα του οικοπέδου έχει
ήδη κατασκευαστεί το Νηπιαγωγείο ∆αφνών, συνολικής επιφάνειας 187,28 τµ. Η
υπολειπόµενη δόµηση του οικοπέδου είναι (1946,45-187,28) = 1759,17 τ.µ. Το υφιστάµενο
νηπιαγωγείο είναι µονώροφο λυόµενο κτίσµα.
Η ανέγερση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού συνολικής επιφάνειας 250,83µ² θα
εξυπηρετεί 6 βρέφη, 15 νήπια & 8 νήπια µε αναπηρία. Προβλέπονται δύο αίθουσες
απασχόλησης, οι οποίες συνοδεύονται από τους υπόλοιπους αναγκαίους χώρους για τη
λειτουργία τους, δηλαδή δύο αίθουσες χώρου ύπνου και WC. Παράλληλά, δηµιουργείται
είσοδος, χώρος αναµονής, κουζίνα και χώροι γραφείων και προσωπικού. Οι αίθουσες
απασχόλησης θα λειτουργούν και ως τραπεζαρίες.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
2.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
2.2. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ WC
2.3. ∆ΑΠΕ∆Α ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2.4. ∆ΑΠΕ∆Α - ΠΟ∆ΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2.5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
2.6. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
2.7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ
2.8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
2.9. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
2.10. ΧΡΩΜΑΤΑ
2.11. ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ
2.12. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
2.13 ΕΡΜΑΡΙΑ – ΠΑΓΚΟΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : όλες οι αναφορές σε συγκεκριµένα υλικά ή προµηθευτές
είναι ενδεικτικές και αφορούν τα περιγραφόµενα ή ισοδύναµα είδη και εταιρείες.

2.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι διπλοί δροµικοί από διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους
9x12x19 εκ. µε διάκενο 7εκ µεταξύ τους και θερµοµόνωση τοποθετηµένη στην εξωτερική
επιφάνεια της τοιχοποιίας. Το συνολικό πάχος είναι 33εκ (µαζί µε τη θερµοµόνωση και τα
επιχρίσµατα).
Οι λαµπάδες διαστάσεων 16x25εκ θα κατασκευαστούν από µπετόν.
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Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι οπτοπλινθοδοµές δροµικές πάχους 9εκ. ή µπατικές 19εκ,
ανάλογα µε τη θέση τους στο κτίριο. Το συνολικό πάχος τους αυξάνεται κατά 4εκ.
τουλάχιστον (2+2), µετά την τοποθέτηση επιχρίσµατος.
Οι τοίχοι των υγρών χώρων (w.c., αποδυτήρια κλπ.) θα είναι από οπτοπλινθοδοµές, όπως
και οι άλλοι εσωτερικοί τοίχοι, θα επικαλυφθούν µε τριφτό επίχρισµα, και θα επενδυθούν
µέχρι ύψους 1,60µ µε πλακίδια κολλητά.

2.2. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ WC

2.2.1. Χώροι υγιεινής νηπίων
Στους χώρους υγιεινής για τα παιδιά θα τοποθετηθούν χαµηλά πανό της εταιρείας
ΠΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. (ή ισοδύναµα) µε τα εξής χαρακτηριστικά.
Τα πανό αποτελούνται από γαινοπλαστικό φύλλο πάχους 13 χιλ. επενδυµένο και στις δυο
πλευρές µε ρητίνη µελαµίνης που έχει αντοχή στα γδαρσίµατα. Το φινίρισµα είναι άγριο µατ.
Στα τέρµατα στην ένωση µε τον τοίχο τοποθετείται προφίλ αλουµινίου στο επιλεγµένο
χρώµα.
Για πρόσθετη ενίσχυση εκατέρωθεν της πόρτας υπάρχουν δυο ορθοστάτες διαµέτρου 45
χιλ. στο επάνω µέρος κατά µήκος της µετώπης τοποθετείται προφίλ διατοµής 17x30 χιλ. µε
καµπύλα άκρα.
Τα φαινοπλαστικά άκρα στερεώνονται σε εγκοπή στα οριζόντια και κατακόρυφα προφίλ για
να αποφευχθεί η χρήση βιδών. Τα στηρίγµατα έχουν διάσταση 40 χιλ και στερεώνονται στο
δάπεδο µε βίδες που καλύπτονται µε ροζέτα PVC.
Τα διαχωριστικά είναι κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό. Στα τέρµατα τοποθετούνται
προφίλ Π για την ένωση µε τον τοίχο.
Το συνολικό ύψος είναι 1400 χιλ και στο κάτω µέρος υπάρχει κενό 150 χιλ που επιτρέπει
τον εύκολο καθαρισµό του χώρου.
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή δεν επηρεάζονται από την υγρασία.
Η αντοχή τους τα κάνει κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους µε µεγάλη κίνηση και που
κινδυνεύουν από καταστροφές και βανδαλισµούς.

2.2.2. Κινητός τοίχος αίθουσας νηπίων
Κινητός ηχοµονωτικός τοίχος, τύπου SONICO 85 του Ολλανδικού οίκου ESPERO. Το
πάχος του τοίχου είναι 85 χιλ. και ηχοµονωτική του ικανότητα Rw = 42dB.
Τα πανέλλα, που συνθέτουν τον τοίχο, περικλείονται από αυτοφερόµενα πλαίσια σκληρού
αλουµινίου, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερή και ελαφρά κατασκευή, ενώ συγχρόνως
προστατεύουν τις ακµές των πανέλλων.
Η επιφάνεια του τοίχου θα είναι λεία χωρίς προεξοχές µεντεσέδων, χειρολαβών ή άλλων
εξαρτηµάτων και θα έχει επένδυση µελαµίνης.
Στην επάνω και κάτω πλευρά τα πανέλλα φέρουν σφιγκτήρες αλουµινίου, µε φραγές από
καουτσούκ, οι οποίοι εγγυώνται σταθερό κλείσιµο και ηχοµόνωση.
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Τα πανέλλα αναρτώνται µόνο σε οδηγό οροφής και αποκλείεται η ανάγκη οδηγού στο
δάπεδο.
Οι αναρτήσεις είναι δύο για κάθε πανέλλο.
Η κάθε ανάρτηση αποτελείται από δύο δίσκους κατασκευασµένους από nylon. Οι δίσκοι
κινούνται σε δύο οριζόντια επίπεδα (το ένα υπερκείµενο του άλλου), µέσα στα ειδικά λούκια
του οδηγού οροφής.
Οι µηχανισµοί κύλισης εξασφαλίζουν εύκολη κίνηση χωρίς θόρυβο και χωρίς συντήρηση.
Σε ένα πανέλλο θα ενταχθεί ανοιγόµενο θυρόφυλλο, διαστάσεων 87Χ207 εκατ.

2.3. ∆ΑΠΕ∆Α ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σε όλους τους χώρους του ισογείου τοποθετείται επικάλυψη από τάπητες (ρολά πλάτους
2,00µ) LINOLEUM, τύπου VENETO χρώµατος 6624 (ή ισοδύναµους), εκτός από τους
υγρούς χώρους όπου τοποθετείται αντιολισθηρός τάπητας από PVC (ρολό πλάτους 2,00µ)
της POLYFLOOR τύπου POLYSAFE ASTRAL (ή ισοδύναµα). Σε όλους τους χώρους του
ισογείου και κάτω από το τελικό δάπεδο τοποθετείται σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης µε
πλέγµα στερέωσης σωλήνων της REHAU (ή ισοδύναµο). Οι προδιαγραφές των
επιλεγµένων επικαλύψεων στα δάπεδα του ισογείου είναι συµβατές µε το σύστηµα
ενδοδαπέδιας θέρµανσης.
Στο υπόγειο τοποθετείται µια πρώτη στρώση 8 εκατοστών από γαρµπιλόδεµα που είναι
απαραίτητη για την τοπική διαµόρφωση κλίσεων και κατασκευή σιφωνίων απορροής
υδάτων. Η τελική στρώση δαπέδου υπογείου είναι κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού
δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα.
2.4. ∆ΑΠΕ∆Α - ΠΟ∆ΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τα δάπεδα των ηµιυπαίθριων χώρων, καθώς και οι ποδιές και τα κατώφλια όλων των
εξωτερικών ανοιγµάτων επενδύονται µε γκρι πλάκες µαρµάρου Φαιστού πάχους 3 εκ.
Όλα τα κατώφλια και οι µαρµαροποδιές καλύπτονται µε επάλειψη ελαιαπωθητικού υγρού
Durostick D-22 (ή ισοδύναµη) για την κάλυψη των πόρων και την αποφυγή καθαρισµού µε
χρήση επικίνδυνων διαβρωτικών χηµικών, τα οποία καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τις
επιφάνειες.

2.5. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Οι εξωτερικές τοιχοποιίες της προσθήκης, θα είναι επιχρισµένες αρχικά µε οργανικό,
ελαστοµερή, ενισχυτικό σοβά εµποτισµού υαλοπλέγµατος, τύπου Sto Armat Classic (ή
ισοδύναµο). Μέσα στο αρχικό επίχρισµα εµποτίζεται ενισχυτικό υαλόπλεγµα υψηλών
αντοχών ανθεκτικό στα αλκάλια, τύπου Sto Glassfibre Mesh F 110 cm (ή ισοδύναµο). Η
τελική επικάλυψη είναι οργανικό επίχρισµα ακρυλικής βάσης StoLit (ή ισοδύναµο). Όλα τα
επιχρίσµατα θα εφαρµοστούν είτε µηχανικά, µε µηχανές ψεκασµού, είτε µε ειδικές
σπάτουλες.
Όλες οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα είναι επίσης επιχρισµένες.
Στους υγρούς χώρους το επίχρισµα από τσιµεντοκονία καλύπτεται από πλακίδια µέχρι ύψος
2,20µ.
Οι οροφές παραµένουν ανεπίχριστες διότι καλύπτονται από ψευδοροφή.
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2.6. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
Σε όλους τους χώρους του ισογείου τοποθετούνται ψευδοροφές τύπου Knauf-D127
αφανούς συστήµατος ανάρτησης µε µονή διάτρητη γυψοσανίδα π.χ. τύπου Knauf Cleaneo
8/18 R µε κανονική στρογγυλή διάτρηση πάχους 12,5 mm (ή ισοδύναµη).
Ειδικά στους υγρούς χώρους τοποθετούνται ψευδοροφές τύπου Knauf-D112 αφανούς
συστήµατος ανάρτησης µε µονή άνθυγρη γυψοσανίδα τύπου Knauf-H2, πάχους 12,5 mm (ή
ισοδύναµη).
Όλες οι ψευδοροφές θα είναι σταθερές, καθώς, σύµφωνα µε την Η/Μ µελέτη, δεν υπάρχει
απαίτηση πρόσβασης των δικτύων.

2.7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Θερµοµόνωση θα τοποθετηθεί στα δώµατα, στην εξωτερική πλευρά των περιµετρικών
τοίχων και στο δάπεδο ισογείου.
Υγροµόνωση θα τοποθετηθεί στα δώµατα και στα εξωτερικά τοιχία υπογείου.

2.8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
2.8.1 Πόρτες
Οι εξωτερικές πόρτες είναι υαλόθυρες αλουµινίου µε υαλοπίνακες ασφαλείας.
Όλες οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες πρεσσαριστές µε εξαίρεση τις πόρτες των
πυροδιαµερισµάτων που θα είναι από ειδικό µονωτικό υλικό επενδεδυµένο µε γαλβανισµένη
λαµαρίνα.
2.8.2 Παράθυρα
Τα εξωτερικά παράθυρα θα είναι αλουµινίου, και συγκεκριµένα:
- ανοιγόµενα θερµοµονωτικά κουφώµατα M11600 της Alumil (ή ισοδύναµα), της υψηλότερης
κατηγορίας θερµοµόνωσης. Ειδικότερα για τους φεγγίτες που δεν είναι προσβάσιµοι θα
τοποθετηθεί χειροκίνητος µηχανισµός ανοίγµατος µε ντίζα, τύπου OL90N της GEZE (ή
ισοδύναµος).
Θα φέρουν διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες ασφαλείας Optitherm της Pilkington (ή
ισοδύναµους) αποτελούµενους από:
:

µ

µ

µ

(laminated)
4 mm

8,8 mm
µ

µ

µ
µ µ

pvb

0,76 mm.

Optitherm S3.

:16 mm µ
:
µ

µ

µ

(laminated)
4 mm

8,8 mm
µ

µ
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Τόσο η παραγωγή του στρωµατοποιηµένου (laminated) υαλοπίνακα όσο και η κατασκευή
της διπλής υάλωσης θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
Τα εσωτερικά παράθυρα θα είναι αλουµινίου, και συγκεκριµένα:
- ανοιγόµενα ή σταθερά κουφώµατα M9400 Softline της Alumil (ή ισοδύναµα).

2.9. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Οι εξωτερικοί τοίχοι της προσθήκης θα επενδυθούν µε το σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης Sto Therm Classic (ή ισοδύναµο), αποτελούµενο από θερµοµονωτικές
πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5 εκ., από αντιρηγµατικό οργανικό σοβά Sto
Armat Classic µε εµποτισµένο υαλόπλεγµα Sto Glassfibre Mesh και τελική επικάλυψη µε
στρώση αντιρρρηγµατικού, οργανικής βάσης, έγχρωµου σοβά StoLit.
Επιπλέον µπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος
εξωτερικής θερµοµόνωσης :

1. Περιορίζει στο ελάχιστο την ανταλλαγή θερµότητας µεταξύ του εξωτερικού και του
εσωτερικού περιβάλλοντος.
2. ∆ίνει την δυνατότητα πλήρους κάλυψης όλων των δοµικών στοιχείων και συνεπώς
εξάλειψης των θερµογεφυρών.
3. Συµβάλει στην αποταµίευση θερµότητας στο εσωτερικό των δοµικών στοιχείων του
κτιρίου, και εκµεταλλεύεται πλήρως την θερµοχωρητικότητα των υλικών.
4. Πετυχαίνει τη δηµιουργία ενός ευχάριστου εσωτερικού κλίµατος µε τη µικρότερη δυνατή
κατανάλωση ενέργειας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστος κλιµατισµού.
5. ∆ιατηρεί υψηλή εσωτερική επιφανειακή θερµοκρασία µε αποτέλεσµα να εµποδίζει την
εµφάνιση υγρασίας ή µούχλας.
6. Εµποδίζει τον σχηµατισµό εσωτερικών συµπυκνωµάτων υδρατµών στα δοµικά στοιχεία
των κτιρίων λόγω της διάχυσης των υδρατµών, µέσα από τα δοµικά στοιχεία και τη
µόνωση. ( Για τον λόγο αυτό και προτείνεται η χρήση διογκωµένης πολυστερίνης)
7. Προστατεύει τα δοµικά στοιχεία από τις µεταβολές της θερµοκρασίας του εξωτερικού
περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα να µην δέχονται έντονες θερµικές καταπονήσεις.
8. Εξοικονοµεί ενέργεια κατά 20 - 30 % περισσότερο από τα άλλα συστήµατα µόνωσης,
καθώς περιορίζει αποτελεσµατικά τις γραµµικές απώλειες σε ενώσεις τοιχοποιίας σκυροδέµατος, στα ανοίγµατα του κτιρίου, και σε προεξέχοντα τµήµατα.
9. ∆εν επηρεάζεται η απόδοση του συστήµατος από την απότοµη µεταβολή της εξωτερικής
θερµοκρασίας.
10. Αποµακρύνει την πιθανότητα διάβρωσης και ενανθράκωσης του οπλισµένου
σκυροδέµατος λόγω της επίδρασης του CO2 ,και της τοιχοποιίας από την ρύπανση και
τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
11. Μείωση του κόστους συντήρησης και ανανέωσης εξωτερικών και εσωτερικών
χρωµάτων, εφόσον η κατασκευή γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των
συστηµάτων.
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12. Αποτρέπει τις ζηµιές από υγρασία και παγετό σε σωληνώσεις ύδρευσης ενώ ταυτόχρονα
µεταφέρεται η επιφάνεια µε θερµοκρασία 0 ο C µέσα στον πυρήνα της µόνωσης και όχι
µέσα στα δοµικά υλικά.(όταν η εξωτερική θερµοκρασία βρίσκεται κάτω από τους 0ο C).
13. ∆οκιµασµένοι εκτενέστατα τρόποι αντιµετώπισης τεχνικών αναγκών, όπως λαµπάδες
κουφωµάτων, µαρµαροποδιές των παραθύρων, τοιχοποιίες υπογείων, εξώστες κλπ.
14. Παρέχει πλήρη ελευθερία στην αρχιτεκτονική διαµόρφωση των όψεων καθώς µπορούν
να κατασκευαστούν σκοτίες, ασύµµετρα επίπεδα, περιµετρικές κορνίζες κ.α.
15. Η εκµετάλλευση της θερµοχωρητικότητας των δοµικών στοιχείων συµβάλλει στην
διατήρηση για µεγάλο χρονικό διάστηµα σταθερής θερµοκρασίας στο εσωτερικό του
κτιρίου, καθώς για την διατήρηση της θερµικής ισορροπίας στον χώρο τα δοµικά
στοιχεία αποδίδουν την αποθηκευµένη ενέργεια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την
υψηλότερη θερµοκρασία των εσωτερικών τοίχων, δίνει την αίσθηση θερµικής άνεσης για
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα και συµβάλει στην µειωµένη χρήση των συστηµάτων
κλιµατισµού.

Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι µε τριπτά τριβιδιστά επιχρίσµατα µε µαρµαροκονίαµα και
γωνιόκρανα στις εκτεθειµένες ακµές τους.
Στους τοίχους των υγρών χώρων τοποθετούνται λευκά πλακίδια πορσελάνης, κολλητά,
διαστάσεων 20x20 εκ. µέχρι ύψους 1.60µ.
Στους υπόγειους χώρους προβλέπονται οι κατάλληλες υγροµονώσεις.

2.10. ΧΡΩΜΑΤΑ
Τα χρώµατα των εξωτερικών επιφανειών προκύπτουν από το τελικό επίχρισµα StoLit (ή
ισοδύναµο), οι βοηθητικοί χώροι έχουν υπόλευκο χρώµα, κωδ. 34309, οι δυο κυβικοί όγκοι
των αιθουσών έχουν ανοικτό γαλαζοπράσινο χρώµα, κωδ. 35407 (αίθουσα νηπίων) και
ανοικτό µπεζ χρώµα, κωδ. 31407 (αίθουσα βρεφών), ενώ οι αρχιτεκτονικές προεξοχές
έχουν κόκκινη απόχρωση, κωδ. 33102, όπως φαίνεται στις όψεις. Οι επιφάνειες, δηλαδή, δε
χρωµατίζονται, αλλά διατηρούν το χρώµα του επιχρίσµατος. Οι κολόνες των σκιάστρων της
δυτικής όψης έχουν πλαστικό χρώµα σατινέ N308C VIVEPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ (ή
ισοδύναµο).
Τα εσωτερικά χρώµατα θα είναι πλαστικά υδατοδιαλυτά απόχρωσης G801B της εταιρείας
ΒΙΒΕΧΡΩΜ (ή ισοδύναµα).
Τα κουφώµατα αλουµινίου (εσωτερικά & εξωτερικά) έχουν χρώµα ηλεκτροστατικής βαφής
RAL 7032. Οι λοιπές µεταλλικές επιφάνειες βάφονται µε ντουκόχρωµα απόχρωσης RAL
7033.
Για τις µεταλλικές κάσες και κιγκλιδώµατα, καθώς και για τις γαλβανισµένες σιδηρές
επιφάνειες προβλέπονται χρώµατα µε βάση PVC και ακρυλικές ρητίνες.
Οι ξύλινες επιφάνειες έχουν µια αρχική στρώση βερνικιού συντήρησης AQUAXYL BASE της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ και δύο τελικές στρώσεις µε βερνίκι συνθετικών ρητινών νερού AQUAXYL
FINISH της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
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34309

RAL7032

35407

31407

33102

N308C

RAL 7033

2.11. ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τα είδη υγιεινής θα είναι τύπου Ideal Standard (ή ισοδύναµα). Ειδικότερα τα είδη υγιεινής για
ΑΜΕΑ θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.

2.12. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Οι εξωτερικές κλίµακες προς το υπόγειο θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα έχουν
πατήµατα και πλατύσκαλα από γκρι πλάκες µαρµάρου Φαιστού πάχους 3 εκ.
Η κατασκευή των σκιάστρων στη νοτιοδυτική πλευρά της αίθουσας νηπίων έχει πλαίσιο από
κοιλοδοκούς και ξύλινα πανέλα πλήρωσης τα οποία συνίστανται από πήχεις µε διάκενα. Το
πλαίσιο στη νότια όψη αναρτάται στους εξωτερικούς τοίχους µε µπουλόνια και αντηρίδες,
ενώ στη δυτική όψη στηρίζεται σε υποστυλώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος.

2.13. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ
Τα ερµάρια κουζινών θα είναι τύπου Aluminox (ή ισοδύναµα) και θα είναι σύµφωνα µε τις
ισχύουσες προδιαγραφές.
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
2.1. ∆ΑΠΕ∆Α ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2.3. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
2.4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο νέος σταθµός θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου Ηρακλείου εντός του
οικισµού ∆αφνών και συνολικής έκτασης 3.252,91µ². Στο δυτικό τµήµα του οικοπέδου έχει
ήδη κατασκευαστεί το Νηπιαγωγείο ∆αφνών, συνολικής επιφάνειας 187,28 µ². Το τµήµα του
οικοπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί ο νέος σταθµός έχει επιφάνεια 2077,47µ² και φτάνει
µέχρι τον τοίχο πριν το «δάσος», από όπου ξεκινάει ο υπαίθριος χώρος του υφιστάµενου
νηπιαγωγείου. Ο συνολικός υπαίθριος χώρος που εξυπηρετεί το νέο σταθµό είναι (2077,47250,83) = 1826,64 µ².

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤA ΧΩΡΟΥ
1.2.1. Γενικά
Ο περιβάλλοντας χώρος του κτιρίου υποδιαιρείται σε τµήµατα µε διακεκριµένες λειτουργίες,
όπως φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια.
Ο ελεύθερος χώρος του οικοπέδου οργανώνεται σε αναλογία µε τους κλειστούς χώρους του
Σταθµού και προσφέρεται για δραστηριότητες, όπως παραµύθι, τραγούδι, ποιήµατα,
οµαδικό παιχνίδι, ποικίλες εκδηλώσεις µε παρουσία κοινού, όταν οι καιρικές συνθήκες το
επιτρέπουν. Προσφέρεται, επίσης για δραστηριότητες που γίνονται αποκλειστικά ή κατά
προτίµηση σε υπαίθριο χώρο, όπως γυµναστική, περίπατος, κατασκευές και κηπουρική.
Τέσσερις θέσεις στάθµευσης, καθώς και ειδικός χώρος επιβίβασης-αποβίβασης
τοποθετούνται κατά µήκος της δηµοτικής οδού στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου.

1.2.2. Προσπελάσεις
Η προσπέλαση στο Σταθµό γίνεται από την ανατολική πλευρά του οικοπέδου, µέσω
δηµοτικής οδού. ∆ιαµορφώνεται µία κεντρική είσοδος προς το κτίριο στην ανατολική
πλευρά. Η προσπέλαση γίνεται µέσω διαδρόµου πλάτους 1,80 µε πλατύσκαλα και
σκαλοπάτια, επιστρωµένου µε µαρµαρόπλακες Φαιστού. Στη µία πλευρά του τοποθετούνται
οδηγοί και πλατφόρµα πρόσβασης για αµαξίδιο ΑΜΕΑ. Τµήµα της πρόσβασης
διαµορφώνεται µε εναλλακτική πορεία µέσο ράµπας – παιδικού λαβύρινθου µε κλίση 6%.
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Προβλέπεται, επιπλέον, είσοδος υπηρεσιακών οχηµάτων στο βορειοανατολικό τµήµα του
οικοπέδου.
1.2.3. Χώροι πρασίνου και παιχνιδιού
Οι χώροι πρασίνου και παιχνιδιού του θα µπορούν να χρησιµοποιούνται εκ περιτροπής από
όλα τα τµήµατα του Σταθµού. Πρόκειται για:


Χώρο παιχνιδιού βρεφών



Χώρο παιχνιδιού νηπίων



Χώρο παραµυθιού



Υπαίθριο χώρο γυµναστικής – οµαδικού παιχνιδιού



Χώρο υπαίθριων εκδηλώσεων



Λαχανόκηπο

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : όλες οι αναφορές σε συγκεκριµένα υλικά ή προµηθευτές
είναι ενδεικτικές και αφορούν τα περιγραφόµενα ή ισοδύναµα είδη και εταιρείες.

2.1. ∆ΑΠΕ∆Α ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Γενικά, γίνεται αξιολόγηση της χρήσης των υλικών σε σχέση µε ανακλαστικότητα,
απορροφητικότητα, υδατοπερατότητα, περιβαλλοντική ανάλυση.


Στα µονοπάτια του υπαίθριου χώρου γίνεται επίστρωση µε συµπιεσµένα τριµµένο
βράχο.



Η ράµπα εισόδου κατασκευάζεται από αυλακωτό µπετόν πάχους 15 εκ. και πλέγµα
Τ131.



Στο δάπεδο της παιδικής χαράς νηπίων γίνεται επίστρωση µε πλακίδια ασφαλείας
πάχους 4εκ. κατασκευασµένα από συµπυκνωµένους κόκκους φυσικού ελαστικού
(rubber) της Kraiburg (ή ισοδύναµα).



Στη «σκηνή» του χώρου υπαίθριων εκδηλώσεων, καθώς και στο χώρο παραµυθιών
γίνεται επίστρωση µε χυτό υλικό από συµπυκνωµένους κόκκους φυσικού ελαστικού
(rubber) της Kraiburg και ρητίνες (ή ισοδύναµο) πάχους 4εκ..



Στο χώρο θέσεων στάθµευσης και στο διάδροµο κίνησης υπηρεσιακού οχήµατος γίνεται
επίστρωση µε µπλοκ τρυπητά 50X50X12cm για πάρκινγκ και πλήρωση µε χώµα.



Η διαµόρφωση πρανούς στο χώρο υπαίθριων εκδηλώσεων γίνεται µε χώµα που
συµπιέζεται σε στρώσεις, ενώ η τελική του επιφάνεια ενισχύεται µε ειδικό γεωΰφασµα.
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2.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.2.1. Παιδική χαρά
Η παιδική χαρά θα περιλαµβάνει ένα πύργο – τσουλήθρα ενδεικτικού τύπου ΕΝ 462Α της
εταιρίας ΕΡΜΗΣ και µία διπλή κούνια, ενδεικτικού τύπου ΕΝ 353 της εταιρίας ΕΡΜΗΣ (ή
ισοδύναµα), τα οποία θα είναι κατασκευασµένα από ξύλο. Η χρήση τους θα είναι κατάλληλη
για παιδιά ηλικίας άνω του ενός (1) έτους.
2.2.2. Κανάλι νερού
Το κανάλι νερού θα κατασκευαστεί από έγχυτο σκυρόδεµα ελαφρά οπλισµένο. Εσωτερικά
θα επενδυθεί µε ψηφίδα χρώµατος κυανού και εξωτερικά θα είναι εµφανές µπετόν.
2.2.3. Βρύσες
Οι βρύσες αποτελούνται από τοιχία λιθοδοµής και γούρνες έγχυτου σκυροδέµατος ελαφρά
οπλισµένου. Οι γούρνες θα επενδυθούν εσωτερικά µε ψηφίδες χρώµατος µπλε. Μπροστά
από τις βρύσες θα γίνει επίστρωση µε µπλοκ τρυπητά 50X50X12cm και πλήρωση µε χώµα.
2.2.4. Κερκίδες
Οι κερκίδες θα κατασκευαστούν από λιθοδοµή. Τα έδρανα τους θα είναι ξύλινα µε σκελετό
από δοκίδες και επιφάνειες από σανίδες.
2.2.5. Πάγκοι
Οι πάγκοι θα κατασκευαστούν από ξύλινο σκελετό από δοκίδες και επιφάνειες από σανίδες.
2.2.6. Καλάθια αχρήστων
Σε επιλεγµένες θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων, θα
τοποθετηθούν καλάθια αχρήστων.
Οι κάδοι απορριµάτων θα είναι σε σχήµα κυλινδρικό, µεταλλικοί, επίστυλοι, χωρητικότητας
35 lt, ενδεικτικού τύπου της εταιρίας SPIDER ( τύπος EK 35) ή ισοδύναµοι. Θα
αποτελούνται από τον κάδο, κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας επιψευδαργυρωµένα
χαλυβδόφυλλα (ύψους 490 mm και διαµέτρου 310 mm), διακοσµητικό βραχίονα σχήµατος L
και τον στύλο στήριξης από επιψευδαργυρωµένο σωλήνα (πάχους 2,00 mm, διαµέτρου 60
mm και ύψους 1.320 mm). Εξωτερικά θα έχουν ηλεκτροστατική πούδρα (powder)
POLYESTER σε χρώµα RAL, επιλογής της υπηρεσίας.
2.3. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Προβλέπεται κιγκλίδωµα κατασκευασµένο από τετράγωνες κοιλοδοκούς 40Χ40Χ3χιλ,
µεταλλικά ολόσωµα πηχάκια και γαλβανισµένα φύλλα καρέ κατσαρού πλέγµατος
40Χ40Χ3,5mm της Adamasco (ή ισοδύναµου).
Περίφραξη προβλέπεται στη βόρεια και νότια περίµετρο του οικοπέδου, καθώς και µεταξύ
χώρου στάθµευσης και προαυλίου . Η περιµετρική περίφραξη θα αποτελείται από χαµηλό
τοιχίο οπλισµένου σκυροδέµατος µεταβλητού ύψους (0,20-0,70µ.) και από κιγκλιδώµατα
κατασκευασµένα από τετράγωνες κοιλοδοκούς 50Χ50Χ3χιλ, µεταλλικά ολόσωµα πηχάκια
και γαλβανισµένα φύλλα καρέ κατσαρού πλέγµατος 40Χ40Χ3,5mm της adamasco (ή
ισοδύναµου). Οι θύρες εισόδου κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά.
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2.4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2.4.1. Πέργκολα
Στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστεί ξύλινη πέργκολα, τµήµα της οποίας θα σκιάζει
την κερκίδα του χώρου υπαίθριων εκδηλώσεων. Πάνω στην πέργκολα, και σε επιφάνεια
75τ.µ. θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πανέλα.
2.4.2. ∆εξαµενή νερού
Πρόκειται για κλειστή δεξαµενή από οπλισµένο σκυρόδεµα µε τρία διαµερίσµατα,
πυρόσβεσης 6,00µ³, νερού χρήσης 9,00µ³ και συγκέντρωσης οµβρίων 15,00µ³.
Η κατασκευή είναι υπόγεια και καλύπτεται µε επαλειφόµενο τσιµεντοειδές στεγανοποιητικό
Cerecem CR65 (ή ισοδύναµο) και ειδική επίχωση από σκύρα, γαρµπίλι και τριµµένο βράχο
συνολικου ύψους 0,50µ.
Τα καπάκια των δεξαµενών είναι µαντεµένια µε καθαρό άνοιγµα 60x60εκ.
2.4.3. Ανελκυστήρας σκάλας µε πλατφόρµα αµαξιδίου
Στην εξωτερική κλίµακα θα τοποθετηθεί ανελκυστήρας µε πλατφόρµα αµαξιδίου Supra της
Thyssenkrupp (ή ισοδύναµος) µε τα εξής χαρακτηριστικά.

Σκελετός
Κατασκευή αλουµινίου µε πλαστικό κάλυµµα, βραχίονες και για τις δύο κατευθύνσεις που
συγχρονίζονται µε την κίνηση της πλατφόρµας και διπλώνουν µέσα σε αυτήν όταν είναι σε
θέση πάρκινγκ.

Πλατφόρµα
Σκελετός αλουµινίου, πάτωµα καλυµµένο µε αντιολισθητικό υλικό, εξυπηρετεί χρήστες µε
αναπηρικό αµαξίδιο ή όρθιους.
Ράµπες επιβίβασης – αποβίβασης
Αυτόµατα αναδιπλούµενες συγχρονισµένες µε την κίνηση της πλατφόρµας.
Χειριστήρια
Τοποθετηµένα στον τοίχο, µε έλεγχο χειρισµού από κλειδί για την επιλογή κατεύθυνσης και
διακόπτη κινδύνου ΣΤΟΠ.
Ασφάλεια χειρισµού
ANTISHEAR ανιχνευτές εάν κάτι ακουµπήσει τις γωνίες της ράµπας.
ANTISHOCK ανιχνευτές στις γωνίες και πλάγια της πλατφόρµας.
ANTICRUSH ανιχνευτές στις πλευρές και στο κάτω µέρος του ανελκυστήρα.
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΡΕΝΟ που ενεργοποιείται µετά από αύξηση της καθορισµένης ταχύτητας και
συνοδεύεται µε διακόπτη παροχής ρεύµατος στο µοτέρ.
Ράγα και ορθοστάτες
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Ατσάλινοι ορθοστάτες σε χρώµα (RAL 9006) τοποθετηµένοι σε απόσταση 60 cm περίπου
µεταξύ τους.
∆ιπλή ράγα βαµµένη (RAL 9006) από προφίλ αλουµινίου (40Χ80), στηρίζεται στους
ορθοστάτες και ακολουθεί τις σκάλες και το διάδροµο ανάβασης, εργονοµικά
κατασκευασµένη για τη χρήση της και σαν κουπαστή. Περιέχει τον ατσάλινο οδοντωτό
οδηγό που χρησιµοποιεί το γρανάζι του κινητήρα, για τη λειτουργία του ανελκυστήρα.
Μοτέρ
24V από 220/240 Volt 50 Hz µονοφασικό

2.5. ΧΡΩΜΑΤΑ
Οι µεταλλικές επιφάνειες βάφονται µε ντουκόχρωµα απόχρωσης RAL 7033.
Για τις µεταλλικές κάσες και κιγκλιδώµατα, καθώς και για τις γαλβανισµένες σιδηρές
επιφάνειες προβλέπονται χρώµατα µε βάση PVC και ακρυλικές ρητίνες.
Οι ξύλινες επιφάνειες έχουν µια αρχική στρώση βερνικιού συντήρησης AQUAXYL PLUS της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ και δύο τελικές στρώσεις µε βερνίκι συνθετικών ρητινών νερού AQUAXYL
VARNISH της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
Το χαµηλό τοιχίο της περιµετρικής περίφραξης βάφεται µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα.

∆. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη φυτοτεχνική διαµόρφωση βρεφονηπιακού
σταθµού στις ∆αφνές του δήµου Ηρακλείου.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η µελέτη επιδιώκει τη σωστή επιλογή των φυτών, την οµαλή προσαρµογή τους στο
µικροκλίµα της περιοχής και την εγκατάστασή τους.
3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΩΝ

Η επιλογή των φυτικών ειδών και ο τρόπος εγκατάστασής τους εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες όπως :
- Τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής
- Τις ανάγκες των φυτών σε νερό άρδευσης
- Την αντοχή των φυτών σε φυτονόσους
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- Τις κυκλοφοριακές ανάγκες και την προσαρµογή των φυτών µετά την

πλήρη ανάπτυξή

τους σε αυτές .Τα δέντρα και οι θάµνοι θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δεκτικά στο
κατάλληλο κατά περίπτωση κλάδεµα.
- Την εποχή και τη διάρκεια άνθισης του κάθε φυτού σε συνδυασµό µε το χρώµα .
4. Ε∆ΑΦΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Βασικό στοιχείο για τη σωστή εγκατάσταση και ανάπτυξη οποιουδήποτε φυτικού
είδους αποτελεί η ποιότητα του εδαφικού υποστρώµατος . Ειδικότερα όταν πρόκειται για
φυτεύσεις σε δύσκολες συνθήκες ,απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή .
Το εδαφικό υπόστρωµα θα αποτελείται από χώµα που θα προέρχεται από καλλιεργούµενο
αγρό και θα εµπλουτιστεί κατάλληλα.
Πιο συγκεκριµένα :
•

Το Ph θα είναι 7-7,5 (ουδέτερο) και η ηλεκτρική αγωγιµότητα EC<3 (milimosh/cm3)
µετρούµενη σε θερµοκρασία 25οC .

•

Ελεύθερο CaCO3 καλό είναι να µην υπάρχει αλλά εάν υπάρχει να µην υπερβαίνει το
18%.

•

Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (βαθµός αλκαλίωσης ESP) πρέπει να είναι
µικρότερο του 10%.

•

Το εδαφικό υπόστρωµα θα εµπλουτιστεί µε τύρφη ή άλλη οργανική ουσία έτσι ώστε η
περιεκτικότητα σε οργανική ύλη να είναι 20% κατ’ όγκο εδάφους.

Όλοι οι χώροι φύτευσης θα απαλλαγούν από κάθε ξένο αντικείµενο , όπως πέτρες ,
υπολείµµατα σκυροδέµατος και άλλα άχρηστα υλικά , ενώ θα γίνει και η σχετική κατεργασία
στο υπέδαφος σε βάθος τουλάχιστον 80 εκ.
Η ενσωµάτωση της οργανικής ουσίας και των λιπασµάτων θα πρέπει να γίνει µε
επιµέλεια και οπωσδήποτε πριν από την πλήρωση των χώρων φύτευσης.

5. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το φυτικό υλικό (δένδρα, θάµνοι και αναρριχώµενοι θάµνοι) που χρησιµοποιείται στο
έργο θα προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1564/
85. Πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και εµφάνισης, υγιή απαλλαγµένα φυτοπαθολογικών
όζων και εντοµολογικών προσβολών. Επίσης πρέπει να έχουν πλούσιο και καλά
διαµορφωµένο ριζικό σύστηµα, ανάλογα µε το είδος του φυτού, να είναι εύρωστα.
Τα δένδρα είναι ευθυτενή, καλά ανεπτυγµένα και διακλαδισµένα, ανάλογα µε το είδος, µε
κανονικά διαµορφωµένο σχήµα και απαλλαγµένα από ξερά κλωνάρια και φυτοπαθολογικές
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ή εντοµολογικές προσβολές. Επίσης πρέπει να έχουν πλούσιο ριζικό σύστηµα µε µπάλα
χώµατος συσκευασµένη σε λινάτσα, σάκο πολυαιθυλενίου ή δοχείο.
Τα φυτά της κατηγορίας των θάµνων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετή, να έχουν
ικανοποιητικό αριθµό ανεπτυγµένων κλάδων, να έχουν κανονικά διαµορφωµένο σχήµα και
ύψος ανάλογα µε το είδος και να είναι απαλλαγµένα από ξερά κλωνάρια και κάθε είδους
προσβολές.

6. ΦΥΤΕΥΣΗ

Στο χώρο δηµιουργούνται διάφορα παρτέρια και ελεύθεροι χώροι φύτευσης συνολικού
εµβαδού 1180 m2 . Στο ένα από τα δύο µπροστινά παρτέρια θα δηµιουργηθεί ένας
βραχόκηπος µε κρητικά αρωµατικά φυτά(νοτιοανατολικά).Στο δεύτερο µπροστινό
παρτέρι(βορειοανατολικά), µία σύνθεση από θάµνους, τρία δέντρα και περιµετρικά του µια
χαµηλή µπορντούρα από αγγελικές νάνες, ενώ στο δυτικό σηµείο ένας λαχανόκηπος ο
οποίος θα ανανεώνεται κάθε χρόνο µε διάφορα κηπευτικά µε εκπαιδευτικό σκοπό για τα
παιδιά. Στο νότιο σηµείο και καθ` όλο το µήκος του έργου δηµιουργείται ένα µακρόστενο
παρτέρι στο οποίο θα φυτευτούν δένδρα και αναρριχώµενα φυτά, καθώς και ανάµεσα στον
χώρο διάσπαρτα θα τοποθετηθούν δένδρα και θάµνοι δίνοντας έτσι στο σύνολο του χώρου
έναν όµορφο και λειτουργικό χαρακτήρα. Τέλος υπάρχουν και µικρότερα παρτέρια στα
οποία τοποθετούνται θάµνοι κυρίως, ποώδη πολυετή, καθώς και ετήσια ανθοφόρα φυτά.
Όλες οι θέσεις της φύτευσης αποτυπώνονται λεπτοµερώς στο σχέδιο φύτευση (1).
Τα απαιτούµενα βελτιωτικά εδάφους, καθώς και το κηπαίο χώµα που θα προστεθούν,
θα διατεθούν από το τµήµα πρασίνου του ∆ήµου Ηρακλείου.
.
7. ΑΡ∆ΕΥΣΗ

Τέλος προβλέπεται η ικανοποίηση των φυτεύσεων µέσω συστήµατος αρδευτικού
δικτύου ικανού να εξασφαλίσει στα φυτά τις απαιτούµενες ποσότητες νερού και ειδικότερα
κατά την κρίσιµη θερινή και ξηρά περίοδο (Ιούνιο έως Σεπτέµβριο).
Για την επιλογή του συστήµατος άρδευσης ελήφθησαν υπόψη τα εξής :
•

το σύστηµα να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των φυτών µε όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη εξοικονόµηση νερού,

•

να παίρνει υπ’ όψιν το εδαφικό προφίλ της περιοχής έτσι ώστε να µη δηµιουργεί
απορροές

•

να είναι εύκολα προσβάσιµο στον άνθρωπο για να µπορεί να γίνεται εύκολα η
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς
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•

να έχει περιθώρια προσαρµογής και επέκτασης στο µέλλον αν αλλάξει η φύτευση
στους υπάρχοντες χώρους ή επεκταθεί και σε άλλους.

•

να επιτυγχάνεται κατά περίπτωση η µεγαλύτερη δυνατή οµοιοµορφία κατανοµής του
αρδευτικού νερού.

Με βάση τα παραπάνω, στην συγκεκριµένη περιοχή επιλέχθηκε η εγκατάσταση
δικτύου στάγδην άρδευσης.
Τα δίκτυα στάγδην άρδευσης µας προσφέρουν πάρα πολλά πλεονεκτήµατα όπως :
•

Οικονοµία νερού, η οποία επιτυγχάνεται λόγω της µείωσης των απωλειών από
εξάτµιση και απορροή κατά την εφαρµογή του νερού στο έδαφος.

•

Οικονοµία εργατικών αφού για την άρδευση των φυτών δεν θα ασχολείται εργατικό
προσωπικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται σε άλλες εργασίες που αφορούν τη
φροντίδα των φυτών.

•

Μείωση των ζιζανίων γιατί µε το σύστηµα αυτό διαβρέχουµε µικρή έκταση της όλης
εδαφικής επιφάνειας µε αποτέλεσµα τα ζιζάνια να φυτρώνουν µόνο στην περιοχή αυτή.

•

Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών ταυτόχρονα µε την άρδευση.

•

Ιδιαίτερα ευνοϊκή ανάπτυξη των φυτών γιατί τους παρέχει άµεσα και εκεί που πρέπει
το νερό.

•

Ανεξαρτητοποιεί την άρδευση από τον άνεµο και το ανάγλυφο του εδάφους και έτσι
επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ακόµα εξοικονόµηση νερού.

•

∆ηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες στο έδαφος µε αποτέλεσµα την καλύτερη εκµετάλλευση
του νερού από το ριζικό σύστηµα των φυτών.

•

Μειώνει την πιθανότητα προσβολής των φυτών από µυκητολογικές ασθένειες.

•

Μας παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης άρδευσης µεγάλης επιφάνειας λόγω της
εδαφικής κάλυψης νερού ανά µονάδα.

Για το αρδευτικό δίκτυο έχει προβλεφτεί από τη µηχανολογική µελέτη δεξαµενή όµβριων
υδάτων χωρητικότητας 25 περίπου κυβικών µέτρων, η οποία θα είναι συνδεµένη παράλληλα
µε το δίκτυο της περιοχής ώστε να υπάρχει αυτονοµία σε νερό 7 m3 περίπου, καθ όλη τη
διάρκεια του έτους ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ή όχι όµβρια ύδατα. Έχει προβλεφτεί επίσης
πιεστικό συγκρότηµα µε αντλία 1,5 hp, µε δυνατότητα παροχής 2,5 m3/h σε πίεση
λειτουργίας 4,6 bar.
Στην αρχή του δικτύου θα τοποθετηθεί φίλτρο γραµµής 1’’
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Έτσι λοιπόν για τις ανάγκες της άρδευσης του έργου, θα τοποθετηθεί κολεκτέρ 6
ηλεκτροβανών, η µία εκ των οποίων θα τοποθετηθεί σαν κεντρική (master value), και οι 5
υπόλοιπες παράλληλα συνδεµένες στο κολεκτέρ.
Επίσης για την αυτονοµία της άρδευσης έχει προβλεφθεί προγραµµατιστής ρεύµατος 6
στάσεων, ο οποίος έχει την δυνατότητα σε κάθε άνοιγµα µίας στάσης να ανοίγει παράλληλα
και την κεντρική ηλεκτροβάνα (master value).
Στην αρχή της κάθε στάσης ο σωλήνας άρδευσης θα έχει διατοµή φ32 µέχρι την εκκίνηση
των σταλλακτών όπου θα µετατρέπεται σε Φ20 πάνω στον οποίον θα τοποθετηθούν 2
σταλλάκτες 8 lt/h για κάθε δένδρο, 1 σταλλάκτης 4 lt/h για κάθε θάµνο και 1 σταλλάκτης 4
lt/h για κάθε ποώδες πολυετές φυτό(όλοι οι σωλήνες διατοµής Φ20, σταλακτηφόροι και µη
θα είναι καφέ χρώµα, εκτός τους Φ32 οι οποίοι θα βρίσκονται µέσα στο έδαφος άλλωστε).
Η πέµπτη στάση θα είναι σε λειτουργία µόνο κατά τη διάρκεια που ο λαχανόκηπος θα
είναι φυτεµένος, και για αυτό εξάλλου ποτίζεται αυτόνοµα µε µία στάση, για να υπάρχει
δυνατότητα να τεθεί µόνο η συγκεκριµένη εκτός λειτουργίας. Επίσης σε τέσσερα σηµεία του
έργου θα τοποθετηθεί σταλλακτηφόρος σωλήνας Φ20 (καφέ) µε απόσταση σταλλακτών 35
cm, και παροχή σταλλάκτη 4 lt/h. Αυτά τα σηµεία είναι ο λαχανόκηπος στο δυτικό σηµείο,
τα τµήµατα µε γιουνίπερους στο βορινό σηµείο, µια µπορντούρα µε τεύκριο, νότια του
κτηρίου του βρεβονηπιακού σταθµού, καθώς και µια µπορντούρα µε αγγελικές νάνες δεξιά
της κεντρικής εισόδου.
Το αρδευτικό δίκτυο θα θαφτεί σχεδόν σε ολόκληρο το µήκος του, σε βάθος 5-10 cm για
τους Φ20 σωλήνες(εκτός τα σηµεία που αρδεύουν) και σε 20 cm βάθος τουλάχιστον, οι
Φ32 σωλήνες.
Τέλος θα πρέπει να µεριµνήσουµε για τις αναµονές Φ50 που θα τοποθετηθούν σε
διάφορα σηµεία του δικτύου, για να περάσουν οι σωλήνες κάτω από µονοπάτια, έτσι ώστε το
δίκτυο να µην διακρίνεται από τους µαθητές, τους δασκάλους ή από τους επισκέπτες για
λόγους καλαισθησίας και ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν οι αναµονές να απλωθούν εγκαίρως,
ακόµη και αν οι εργασίες για το πράσινο δεν έχουν ακόµη ξεκινήσει.
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8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Μπάλα

Ύψος

χώµατος

Περίµετρος
κορµού

∆ΕΝΤΡΑ ∆3
Λεµονιά (Citrus limon)

1

10

1,5-2,0

8-10

Πορτοκαλιά (Citrus sinensis)

1

10

1,5-2,0

8-10

Μανταρινιά (Citrus reticulata)

1

10

1,5-2,0

8-10

Μουσµουλιά(Eriobotrya japonica)

3

10

1,5-2,0

8-10

Μουριά (Morus spp.)

5

20

2,5-3

12-14

Γκρεβιλέα (Grevillea robusta)

2

25

3-3,5

12-14

Σχίνος (Pistacia lentiscus)

2

25

3-3,5

12-14

Χαρουπιά (Ceratonia siliqua )

2

25

3-3,5

12-14

Λαγκουνάρια (lagunaria patersonia)

4

25

3-3,5

12-14

Κουτσουπιά(Κερκίς)(Cercis siliquastrum)

16

25

2,5-3

12-14

∆αµασκηνιά καλλωπιστική (prunus cerasifera
pissardii)
Ψευδοπιπεριά (schinus molle)

5

25

3-3,5

12-14

1

25

3-3.5

12-14

Κυπαρίσσι αρσενικό (Cupressus sempervirens
"Pyramidalis")
∆ΕΝΤΡΑ ∆5

2

25

3-3,5

12-14

Γιακαράντα (Jacaranta mimosaefolia)

3

35

3-3,5

12-14

∆άφνη Απόλλωνα (Laurus nobilis)

11

35

2-2,5

12-14

Ακακία Κων/λεως (Albizia julibrissin)

2

35

2-2,5

12-14

Κυπαρίσσι ορθόκλαδο (Cupressus sempervirens f.
Sempervirens)
Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο (Cupressus sempervirens f.
Horizontalis)
ΘΑΜΝΟΙ Θ3
Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira)

22

35

2-2,5

12-14

11

35

2-2,5

45

15

0,5-0,6

Γιουνίπερος έρπων πράσινος (Juniperus horizontalis)

62

7,5

0,4-0,5

Γιουνίπερος γκριζοπράσινος (Juniperus
communis”Haverbeck”)
Γιουνίπερος κίτρινος(Juniperus chinensis”Plumoza
Aurea”)
Καρισσα(Carissa grandiflora)

27

7.5

0,4-0,5

13

7.5

0,4-0,5

18

7,5

0,4-0,5

7

7.5

0,4-0,5

6

7,5

0,4-0,5

∆ΕΝΤΡΑ ∆4

ΘΑΜΝΟΙ Θ4

Ελέαγνος πανασέ (Elaeagnus pungens”Maculata
Aurea”)
∆ενδρολίβανο έρπoν (Rosmarinus officinalis
"Prostratus")
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Πικροδάφνη πανασέ (Nerium oleander)

8

7.5

0.4-0.5

Μαλβαβίσκος (malvaviscus arboreus)

14

20

1,5-1,75

Κάσια (Cassia floribunda )

3

7,5

1,25-1,50

Μυρτιά νάνα (myrthus tarentina)

5

7,5

0,3-0,5

Ίλεξ πανασέ (Ilex aquifolium "Handsworthiensis")

2

15

0,5-0,7

Έβενος (ebenus cretica )

5

10

0,4-0,6

Πυράκανθος (Pyracantha coccinea )

6

10

1,2-1,5

Ευώνυµο (Euonymus japonicus)

3

20

1,2-1,5

Λιγούστρο Γιονάνδουµ (Ligustrum jonandrum)

3

20

1,2-1,5

18

40

1,3-1,5

3

10

1,5-1,75

Πλουµπάγκο (Plumbago capensis)

27

10

1,25-1,50

Γιασεµί Αζορών (Jasminum azoricum)

12

10

1,75-2

Αγιόκληµα ( Lonicera spp.)

15

10

1,75-2

Στεφανωτή (Stephanotis floribunda)

2

10

1,5-1,75

Ρυγχόσπερµο(Trachelospermum jasminoides)

10

15

2-2,5

Βουκαµβίλια (Bougainvillea spp.)

13

20

2-2,5

30

0.5

0.15-0.30

∆ίκταµος (Origanum dictamus)

8

2,5

>0,3

Ρίγανη(Origanum vulgare)

8

2,5

>0,3

Αρµπαρόριζα(Pelargonium odoratissimum)

10

2,5

>0,3

Θυµάρι (Corydothymus capitatus)

10

2,5

>0,3

Τεύκριο (teucrium chamaedrys)

76

2.5

0,4-0,5

ΘΑΜΝΟΙ Θ5

ΘΑΜΝΟΙ Θ6

ΘΑΜΝΟΙ Θ7
Μετροσίδηρος (metrosideros thomasii)
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Α4
Καπένσια (Bignonia capensis)
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Α5

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Α6

ΠΟΩ∆Η ΠΟΛΥΕΤΗ Π1
Εποχιακά µονοετή (πετούνιες, πανσέδες κλπ.)
ΠΟΩ∆Η ΠΟΛΥΕΤΗ Π2
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Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
TMHMA 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.1

ΓΕΝΙΚΑ

1.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΧ.Ω∆Ε, οι τελευταίες εκδόσεις των Προτύπων
DIN καθώς και όλοι οι τρέχοντες σχετικοί κανονισµοί θα εφαρµόζονται για τα έργα αυτά.
Αντίστοιχα Βρετανικά Πρότυπα ή Πρότυπα της ΕΕ µπορούν να υιοθετηθούν από τον
Ανάδοχο ως εναλλακτική λύση υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως της Επίβλεψης και της
αποδείξεως ότι είναι πράγµατι ισοδύναµα ή και καλύτερα. Οι τοπικοί κανονισµοί θα πρέπει
να εφαρµόζονται, και εάν είναι αναγκαστικοί θα έχουν προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε
άλλου κανονισµού που µπορεί να έχει καθορισθεί.
Γενικώς, τα πρότυπα και οι κανονισµοί που θα εφαρµόζονται σχετικά µε υλικά, ποιότητα
εργασίας και δοκιµές θα είναι σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός από τις περιπτώσεις που θα
έχει εγκριθεί ένα εναλλακτικό και ισοδύναµο πρότυπο.
1.1.2

Περιγραφή των Εργων

1.1.2.1

Εργασίες που Αφορούν το Παρόν Τµήµα

Το τµήµα αυτό αφορά την εκτέλεση όλων των έργων εκσκαφής, σανιδώσεως και
αντιστηρίξεως, επιχωµατώσεις γηπέδων, αφαιρέσεως ύδατος, αποστραγγίσεων και συναφών
εργασιών σχετικών µε τα υποστρώµατα όλου του κτιρίου και τις εξωτερικές εργασίες
οδοποιίας Περιβάλλοντα χώρου χωµατουργικών για τάφρους και ορύγµατα δικτύων κ.λπ.
Εάν χρειασθεί όµως να γίνει πασσαλοσανίδωµα αντί των άλλων µεθόδων σανιδώσεως και
αντιστηρίξεως, θα θεωρείται ότι πρέπει να καλύπτεται από τις απαιτήσεις του παρόντος
τµήµατος.
Επίσης περιέχονται σε αυτό το τµήµα οι πλακοστρώσεις επί φυσικού εδάφους γύρω από
την περίµετρο του κτιρίου.
Οι αποχετεύσεις του υπεδάφους περιέχονται και αυτές σε αυτό το τµήµα και πρέπει να
µελετηθούν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη της προσφοράς.
1.1.3

Προσόντα

1.1.3.1 Ολοι οι χειριστές ειδικών µηχανηµάτων, οι οδηγοί καθώς και το εργατοτεχνικό
προσωπικό το απασχολούµενο στις εργασίες σανιδώσεως και αντιστηρίξεως θα πρέπει να
είναι άτοµα µε εξειδίκευση στις επί µέρους εργασίες τους.
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1.1.4

Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις

1.1.4.1 Τα χωµατουργικά έργα θα εκτελούνται σε τέτοιο βαθµό ακριβείας που θα
επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των µετέπειτα εργασιών ιδιαιτέρως δε των εργασιών
σκυροδέµατος, διαστρώσεων και σωληνώσεων.

1.1.4.2 Επιπλέον εκσκαφές, για κατασκευές, πέραν των πραγµατικών κατασκευαστικών
διαστάσεων, είτε για τη διευκόλυνση του Αναδόχου είτε λόγω λάθους, δεν θα
αποζηµιώνονται.

1.1.5

∆ιερεύνηση του Εδάφους και Χάραξη

1.1.5.1 Κατά το στάδιο της προσφοράς οι διαγωνιζόµενοι θα συντάξουν τη µελέτη και θα
υποβάλουν την προσφορά τους.σύµφωνα µε τη µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του
∆ήµου.
Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για τη σωστή ερµηνεία όλων των πληροφοριών που του
παρασχεθούν και θα θεωρείται ότι έχει συµπεριλάβει στις τιµές του τις λογικώς
αναµενόµενες µεταβολές των φυσικών, χηµικών, υδρολογικών και κλιµατολογικών
συνθηκών που έχουν υποδειχθεί.
1.1.5.2 Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της χάραξης των έργων και θα του παραδοθούν τα
κατάλληλα σχέδια που θα δείχνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως γραµµές αναφοράς,
κύριοι άξονες κτιρίων και κατασκευών, ύψη και στάθµες και χωροσταθµικά στοιχεία για τη
σωστή χάραξη των Εργων.
1.1.5.3 Όλες οι άλλες απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες κλπ. θα πρέπει να εκτελεσθούν
από τον Ανάδοχο ο οποίος και θα φέρει τη ευθύνη για την ακρίβεια των εργασιών αυτών. Οι
εργασίες αυτές θα γίνουν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς άλλη προθεσµία χρόνου.
1.1.5.4 Μετά την ολοκλήρωση της χάραξης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τη
σχετική έκθεση προτού αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.
1.1.6

∆είγµα εργασίας

1.1.6.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει µία περιοχή δείγµατος τουλάχιστον 50µ2 µε
όλους τους τύπους πλακοστρώσεων επί φυσικού εδάφους.
Οι µελλοντική εργασία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα εγκριθέντα δείγµατα.

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει δείγµατα συµπυκνωµένου επιχώµατος ή ορύγµατος,
βελτιωµένου εδαφικού υλικού και πυθµένος τάφρου για δοκιµασία του απαιτούµενου
βαθµού συµπύκνωσης και της φέρουσας ικανότητας. Για όλα τα υλικά, π.χ. δάνεια χώµατα,
αµµοχάλικο, ασβέστης, θα απαιτηθούν υλικά παραδείγµατα.
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1.2
1.2.1

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συνθήκες Εργασίας

Θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την παράκαµψη της
κυκλοφορίας από επικίνδυνες εκσκαφές, και να τοποθετούνται όλα τα φράγµατα, και οι
σηµάνσεις για να παρέχονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις για την ύπαρξη εκσκαφών.
1.2.2

Εκσκαφές Θεµελιώσεων

Το βάθος των εκσκαφών για τα κτίρια και τις κατασκευές περί τα κτίρια θα είναι όπως
δίδεται στα σχέδια του διαγωνισµού ή και της εγκεκριµένης µελέτης του Αναδόχου ή σε
περίπτωση κακών συνθηκών εδάφους θα καθορίζεται από τη φέρουσα ικανότητα του
εδάφους, σύµφωνα µε τις οδηγίες.
Πριν από την έγχυση ισχνού σκυροδέµατος καθαριότητος, τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει
να είναι αλφαδιασµένα µε απόκλιση ±1,5εκ από την απαιτούµενη στάθµη και θα έχουν
υποστεί την αναγκαία συµπύκνωση. Τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να ελεγχθούν από την
Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της αντιστηρίξεως των πρανών όλων των
εκσκαφών. Σε περιπτώσεις ασταθών εδαφών ή εδαφών επηρεαζοµένων από την υγρασία, οι
µέθοδοι που προτίθεται να εφαρµόσει ο Ανάδοχος για τις εκσκαφές και την συµπύκνωση θα
πρέπει να συµφωνηθούν µε την Επίβλεψη πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Εάν το
ζητήσει η Επίβλεψη, ο Ανάδοχος θα πρέπει µε δικά του έξοδα να αποδείξει τη σταθερότητα
των εκσκαφών.
1.2.3

Έλεγχος Συσσώρευση και ∆ιάθεση των Προϊόντων εκσκαφής.

1.2.3.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Επίβλεψης σχετικά
µε την αποθήκευση και τη µετέπειτα χρησιµοποίηση του εκσκαφέντος υλικού.
Το τυχόν κατάλληλο επιφανειακό φυτικό έδαφος θα αφαιρεθεί σε πάχος 20-40cm, θα
µεταφερθεί και θα συσσωρευθεί σε χώρο που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και θα
εγκριθεί από την Επίβλεψη. Το υλικό αυτό θα χρησιµοποιηθεί στον Περιβάλλοντα χώρο.
1.2.3.2 Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της αφαιρέσεως ακαταλλήλων και πλεοναζόντων
εκσκαφέντων χωµάτων και της µεταφοράς των σε µία κατάλληλη χωµατερή η οποία θα
στρωθεί επαρκώς και θα είναι αυτο-αποστραγγιζόµενη. Όλες οι σχετικές αµοιβές και
επιβαρύνσεις σχετικά µε την εργασία αυτή θα έχουν συµπεριληφθεί στην τιµή προσφοράς.
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Επίβλεψη αποδείξεις για τυχόν επίσηµες άδειες που
χρειάζονται και έχει λάβει σχετικά µε τη χωµατερή. Οι χωµατερές θα βρίσκονται σε τέτοιες
θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οχετοί, αποχετεύσεις ή κατασκευές δρόµων δεν θα
γεµίζουν από ιλύ που θα παρασύρεται από τις χωµατερές όταν θα βρέχει. Τυχόν ζηµίες που
µπορεί να προκληθούν από την αιτία αυτή θα επιδιορθώνονται µε έξοδα του Αναδόχου.
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1.2.3.3
Ενδιάµεσες συσσωρεύσεις εκσκαφέντων χωµάτων θα πρέπει να ακολουθούν τις
οδηγίες της Επίβλεψης. Λανθασµένες συσσωρεύσεις θα πρέπει να επανορθώνονται από
τον Ανάδοχο µε έξοδά του.
1.2.3.4 Τυχόν εκσκαφές και χωµατουργικές εργασίες που εκτελούνται κατά στάδια σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους και εκτός σειράς, δεν θα υπόκεινται σε πρόσθετες
πληρωµές.

1.2.4

Επιχώσεις και Επιχωµατώσεις, Αναµοχλεύσεις και Επανασυµπυκνώσεις

1.2.4 Οι επιχώσεις και οι επιχωµατώσεις θα γεµίζονται και θα συµπυκνώνονται στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, εκτός εάν έχει προσδιορισθεί άλλη συµπύκνωση. Ο Ανάδοχος
θα είναι υπεύθυνος για ζηµιές που µπορεί να προέλθουν από καθίζηση κτιρίων και
κατασκευών λόγω πληµµελούς σκυροστρώσεως και συµπυκνώσεως και θα πρέπει να
επανορθώσει τέτοιες ζηµιές µε δικά του έξοδα.
1.2.4.1 Οι επιχώσεις και επιχωµατώσεις θα εκτελούνται σε στρώσεις που δεν θα
υπερβαίνουν το πάχος των 30 εκ.
1.2.4.2 Η Επίβλεψη µπορεί κατά καιρούς να απαιτήσει απόδειξη της ρητώς ορισθείσης
ξηράς πυκνότητας κατά το τροποποιηµένο σύστηµα AASHO. Το κόστος των δοκιµών
αυτών θα έχει συµπεριληφθεί στις ανά µονάδα τιµές.
1.2.4.3 ∆εν θα επιτρέπονται µη εξουσιοδοτηµένες επιχωµατώσεις προερχόµενες από
υπερβάσεις εκσκαφών.
1.2.4.4 Σε περιπτώσεις προεξέχοντος βράχου ή κενών σε υποστρώµατα, µπορεί να χρειασθεί
να προχωρήσει η εκσκαφή σε βάθος στάθµης εδράσεως κάτω των θεµελιώσεων και να
γεµισθεί η διαφορά µε ισχνό σκυρόδεµα.
1.2.4.5 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η στάθµη εδράσεως χρειάζεται να κατέβει κάτω από
τη στάθµη της πλάκας θεµελιώσεως, η επιπλέον εκσκαφή θα επιχωµατωθεί µε
συµπυκνούµενα υλικά σε βαθµό συµπυκνώσεως 95% ξηράς πυκνότητας κατά το
τροποποιηµένο σύστηµα AASHO.
Η διαµορφωµένη στάθµη εκσκαφής δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τη µηκοτοµή
περισσότερο από +3εκ.

Το ποσοστό της περιεχοµένης υγρασίας του εδάφους κατά το χρόνο διαστρώσεως και
συµπυκνώσεως θα είναι ίσο µε τη βέλτιστη υγρασία κατά τη δοκιµή Proctor ή όπως
καθορίζεται από την Επίβλεψη.

1.2.5

Σανίδωση και Αντιστήριξη

1.2.5.1 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει όλες τις εκσκαφές από κατολισθήσεις µε σανιδώσεις
και αντιστηρίξεις.
1.2.5.2 Όλες οι ζηµιές που τυχόν προξενηθούν στην περιοχή των εκσκαφών και που
απορρέουν από την καθίζηση του εδάφους θα επιδιορθώνονται αµέσως µε έξοδα του
Αναδόχου. Ακόµα και ζηµιές και καθιζήσεις που τυχόν παρουσιασθούν αργότερα και µετά
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την παραλαβή του έργου σε περιοχές πλησίον της περιοχής εκσκαφών, θα πρέπει να
επανορθώνονται από τον Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για το Έργο.
1.2.5.3 Η αφαίρεση της αντιστηρίξεως και των ενισχύσεων θα ακολουθείται από την
άµεσο επιχωµάτωση των σκαµµάτων ή του χώρου εργασίας.
1.2.6

Κεκλιµένα Πρανή και Χώροι Εργασίας

1.2.6.1 Θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να δηµιουργήσει όλους τους απαραίτητους
χώρους εργασίας.

1.2.7.2 Τα κεκλιµένα πρανή θα προστατεύονται καταλλήλως κατά των δυσµενών καιρικών
επιπτώσεων, δηλαδή είτε υπερβολικό στέγνωµα είτε µαλάκωµα, παρέχοντας κάλυµµα για το
έδαφος ή κάποια άλλη κατάλληλη µέθοδο που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
1.2.8 Άντληση ύδατος και προστασία από ρέοντα ύδατα.
1.2.8.1

Γενικά

Θα πρέπει ο Ανάδοχος να προβλέψει στη τιµή προσφοράς του την δαπάνη - άντλησης των
υδάτων και την προστασία των έργων από το νερό, είτε τούτο προέρχεται από την βροχή είτε
από το υπέδαφος.
1.2.8.2 Εγκατάσταση αποµάκρυνσης ύδατος
Η δαπάνη για τις αποστραγγιστικές εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνει και όλα τα έξοδα για την
εγκατάσταση και την µετέπειτα αποξήλωση του εξοπλισµού για την αποµάκρυνση των
επιφανειακών ρεόντων και υπογείων υδάτων από τις εκσκαφές υπογείων και άλλων
παρόµοιων εκσκαφών.
Το σύστηµα αποµάκρυνσης ύδατος θα αποτελείται:
α) Από φρεάτια συγκεντρώσεως του νερού – η τοποθέτηση, ο αριθµός και η θέση τους στα
Έργα στην επιλογή του Αναδόχου.
β) Από σωλήνες αναρροφήσεως.
(γ) Από αντλίες συµπεριλαµβανοµένης και µίας εξέδρας εργασίας, µε προστατευτικό
κάλυµµα και τη σχετική ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
δ) Από τους σωλήνες πιέσεως από τις αντλίες προς την αποχέτευση.
1.2.8.3

Φρεάτια συγκεντρώσεως νερού

Ολα τα φρεάτια συγκεντρώσεως νερού, τα αυλάκια αποστραγγίσεως, κλπ., που θα έχουν
παραµείνει µετά την αποµάκρυνση του συστήµατος αφαιρέσεως του εδάφους θα
επιχωµατωθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος και µε την αποδοχή της
Επίβλεψης.
1.2.8.4

Πυθµένες εκσκαφών
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Η αποµάκρυνση των υδάτων θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται το µαλάκωµα και η
αποσάθρωση των πυθµένων των εκσκαφών, ιδιαιτέρως δε στους πυθµένες των πρανών
και κάτω από το σκυρόδεµα των θεµελιώσεων.
1.2.8.5

Απορροή των υδάτων

Τα ύδατα από τις εκσκαφές δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε χαντάκια χωρίς τη γραπτή άδεια
της Επίβλεψης και τέτοιες άδειες δεν θα παρέχονται παρά µόνον εάν ο Ανάδοχος έχει
δηµιουργήσει, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Επίβλεψης, µία αποτελεσµατική δεξαµενή
καθιζήσεως ή κατακράτησης της άµµου διά µέσου των οποίων θα πρέπει να περνούν όλα τα
νερά αυτά προτού εκκενωθούν στα χαντάκια.
1.2.9

Σωληνώσεις παροχών και αγωγοί

Ο Ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και αγωγούς για τις
διάφορες παροχές (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), όπου δεν αναφέρονται ειδικά στις
ηλεκτροµηχανολογικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.
1.2.10

Απαγωγή Υδάτων

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών τα όµβρια, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
και τα παρόµοια θα πρέπει να απάγονται µόλις εµφανιστούν χωρίς να προκαλούν ζηµίες
στο Έργο.
Όλες οι επιχώσεις και επανεπιχώσεις θα εκτελεσθούν κατά τρόπον ώστε τα επιφανειακά
ύδατα να µπορούν να απορρέουν κατάλληλα, ακόµη και κατά την περίοδο των βροχών, και
οι περιοχές που επιχώνονται να µην υφίστανται κορεσµό ή να λασπώνουν.
1.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1.3.1

∆άνεια Χώµατα

∆άνεια χώµατα θα απαιτηθούν εάν τα διαθέσιµα προϊόντα εκσκαφής δεν ανταποκρίνονται
ποσοτικά ή ποιοτικά στις απαιτήσεις των προς εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών. Τα
δάνεια χώµατα θα πρέπει να είναι κοκκώδη µε καλή κοκκοµετρική διαβάθµιση. Το µέγεθος
των κόκκων και η διαβάθµιση θα εξαρτηθούν από το είδος των προς εκτέλεση εργασιών.
1.3.2

Εδαφόπλακες

Η εδαφόπλακα κατασκευάζεται ως εξής:
-

συµπύκνωση του εδάφους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φερόντων στοιχείων

-

γεωύφασµα µη υφαντό 205 gr/µ2
στρώση θραυστών υλικών διαµέτρου 0-45χλστ.
γεωύφασµα µη υφαντό 205 gr/µ2
πλάκα σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φέροντος οργανισµού.
στεγανωτική στρώση ανάλογα του τύπου του δαπέδου.
τελείωµα δαπέδου ανάλογα του τύπου του δαπέδου.
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1.3.3

Συλλογή Οµβρίων

Περιγράφεται στην Η/Μ µελέτη.
1.3.4.

Στρωµένες επιφάνειες χώρου

1.3.4.1 Γενικά
Η µελέτη και διαστασιολόγηση στρωµένων επιφανειών θα γίνει βάσει των Προτύπων του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και των γερµανικών προτύπων και κανονισµών.

Το τµήµα αυτό αφορά στην εκτέλεση επιστρωµένων σκληρών επιφανειών του Χώρου µαζί
µε τις συµπράτουσες εργασίες σε συνδυασµό µε τα λοιπά είδη εργασιών.
Όλα τα υλικά θα επιθεωρούνται, δοκιµάζονται και θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία
πριν την παραγγελία και ενσωµάτωσή τους στο Έργο. ∆είγµατα των προς χρήση υλικών
και πιστοποιητικά ελέγχου θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση.

Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει όπως όλες οι αποστολές και παραδόσεις υλικών, εισαγοµένων ή
εντοπίων, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Εγγυήσεως του κατασκευαστή ή πιστοποιητικό
ελέγχου από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο πριν παραδοθούν στο εργοτάξιο. Το
ανεξάρτητο εργαστήριο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν υποβληθεί οποιοδήποτε υλικό
για έλεγχο. Ολα εν τούτοις τα παραδιδόµενα στο εργοτάξιο υλικά θα υπόκεινται σε
πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους όταν τούτο ζητηθεί από την Επίβλεψη, παρ'όλο που
τα υλικά συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Εγγυήσεως ή πιστοποιητικά εργαστηριακού
ελέγχου.
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει δείγµα διαστρωµένων και συµπυκνωµένων υλικών για έλεγχο
των απαιτήσεων.
Ο Ανάδοχος θα προβαίνει µε δικές του δαπάνες σ'όλους τους αναγκαίους ελέγχους υλικών
και εργασίας κατά τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, για τη διακρίβωση συµµόρφωσης προς τη
µελέτη και τις Προδιαγραφές. Ολα τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία της Επίβλεψης.

Θα ελέγχονται τα ακόλουθα:
1.3.5

Υλικά κατασκευής, όπως προβλέπεται
Μείγµατα, από κάθε νέο τµήµα κάτω των 6000µ2
Κοκκοµετρική διαβάθµιση
Τύπος συνδετικού υλικού
Σύνθεση συνδετικού υλικού
Ευστάθεια
Αναλογία κενών
Επιστρώσεις και κατασκευές χώρου

1.3.5.1 Γενικά
1.3.5.1.1 Iσχύοντες κανονισµοί
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Γενικά οι κανονισµοί και τα πρότυπα, που θα έχουν εφαρµογή σε ότι αφορά τα υλικά, την
εργασία και τις δοκιµές, θα είναι σύµφωνα, µε τα πρότυπα DIN εκτός των περιπτώσεων
όπου έχει εγκριθεί εναλλακτικό και ισοδύναµο πρότυπο.
Ισοδύναµα βρετανικά ή άλλα πρότυπα χωρών της ΕΕ µπορούν να εφαρµοσθούν
εναλλακτικά από τον Ανάδοχο Οι Ελληνικοί κανονισµοί θα εφαρµόζονται και εφόσον είναι
υποχρεωτικοί θα υπερισχύουν άλλων προδιαγραφόµενων κανονισµών.
1.3.5.1.2 Περιγραφή της εργασίας

Το άρθρο αυτό καλύπτει την κατασκευή όλων των επιστρώσεων.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει το εργατικό, υλικά, εργαλεία και εξοπλισµό, όλα όσα είναι
απαραίτητα για την συµπλήρωση της εργασίας όπως φαίνεται στα σχέδια και
προδιαγράφεται στο παρόν.
1.3.5.1.3 Κύρια στοιχεία
Η εργασία περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται µόνον στα κάτωθι στοιχεία:
1.
Προκατασκευασµένες πλάκες σκυροδέµατος
2.
Προκατασκευασµένοι κυβόλιθοι σκυροδέµατος
3.
Επίστρωση χυτού σκυροδέµατος
4.
Επιστρώσεις (κυβόλιθοι σκυροδέµατος και τσιµεντόπλακες πεζοδροµίου)
5.
Επιφάνειες από συµπυκνωµένο χαλίκι.
1.3.5.1.4 Σχετικές εργασίες
Ο Ανάδοχος θα εξετάσει όλα τα άλλα τµήµατα των προδιαγραφών για απαιτήσεις που
επηρεάζουν τις εργασίες του τµήµατος αυτού είτε γίνεται ειδική αναφορά στα τµήµατα αυτά
στο παρόν, είτε όχι.
1.3.5.1.5 Ορισµοί
Αν οτιδήποτε εµφανίζεται στα σχέδια και δεν περιγράφεται στις προδιαγραφές ή δεν
εµφανίζεται στα σχέδια αλλά περιγράφεται στις προδιαγραφές, αυτό θα εφαρµοσθεί πλήρως
και θα εκτελεσθεί σα να είχε σχεδιασθεί, παρουσιασθεί ή περιγραφεί και στα δύο.
1.3.5.1.6 Προσόντα

Ο κατασκευαστής θα έχει εκτελέσει στα τελευταία 5 χρόνια έργα επιστρώσεων παρόµοια σε
είδος και µέγεθος προς το έργο αυτό. Ολη η εργασία θα εκτελεσθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή
φροντίδα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
1.3.5.1.7

∆είγµατα

1.3.5.1.7.1 Τσιµεντόπλακες και κυβόλιθοι σκυροδέµατος
Στοιχεία προϊόντων: Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα τεχνικά στοιχεία για κάθε προϊόν που δίνει
ο κατασκευαστής, συµπεριλαµβανοµένου πιστοποιητικού ότι το κάθε προϊόν είναι σύµφωνο
µε τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις.
∆είγµατα για την Αρχική Επιλογή: Ο Ανάδοχος θα υποβάλει χρωµατολόγια κατασκευαστών
που θα αποτελούνται από τµήµατα πλακών και κυβολίθων και τα οποία θα παρουσιάζουν
την πλήρη σειρά χρωµάτων και υφής που είναι διαθέσιµη για κάθε είδος προδιαγραφόµενου
υλικού.
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∆είγµατα για Επιβεβαίωση: Ο Ανάδοχος θα υποβάλει δείγµατα φτιαγµένα από πραγµατικές
πλάκες και κυβόλιθους, του κάθε τύπου, χρώµατος και υφής που απαιτείται. Σε κάθε οµάδα
δειγµάτων θα περιλαµβάνεται η πλήρης σειρά χρωµάτων και υφής που αναµένεται να έχει η
τελειωµένη εργασία.
Θα περιλαµβάνονται δείγµατα µε αρµολόγηση που θα παρουσιάζουν την πλήρη σειρά
χρωµάτων που αναµένεται να έχει η τελειωµένη εργασία

Κατασκευή οµοιώµατος (µοντέλου) επί τόπου: Πριν από την τοποθέτηση των πλακών και
κυβολίθων επίστρωσης ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει ένα οµοίωµα χρησιµοποιώντας τα
υλικά, το σχέδιο και την αρµολόγηση που προδιαγράφονται για το έργο, περιλαµβανοµένων
των ειδικών στοιχείων για αρµούς διαστολής και συναφείς εργασίες. Το οµοίωµα θα έχει τη
µορφή ενός πανό κατασκευασµένου επί τόπου, σε θέση που θα υποδειχθεί ή ορισθεί, θα έχει
ολόκληρο το πάχος και διαστάσεις περίπου 4,0 Χ 4,0µ., εκτός εάν καθορισθεί διαφορετικά.
Το οµοίωµα θα έχει το χρώµα, την υφή και τον τρόπο κατασκευής που προτείνεται να έχει η
τελειωµένη εργασία. Πριν από την έναρξη των εργασιών επίστρωσης ο Ανάδοχος πρέπει να
έχει την έγκριση της Υπηρεσίας για την ποιότητα του οµοιώµατος από πλευράς εµφανίσεως.
Το οµοίωµα θα διατηρείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής σαν πρότυπο για έλεγχο της
εργασίας.
Το οµοίωµα δε θα µετακινηθεί ή καταστραφεί πριν από τη συµπλήρωση της εργασίας.
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει οµοίωµα για κάθε είδος πλάκας και κυβόλιθου και κάθε τρόπο
εφαρµογής τους.
Η προέλευση ή η µάρκα των πλακών, των κυβολίθων, των υλικών εφαρµογής ή της
αρµολόγησης δε θα µεταβάλλονται κατά την πρόοδο του έργου.
1.3.5.1.7.2 Σκυρόδεµα χυτό επί τόπου
Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει για δείγµα ένα
πανό διαστάσεων περίπου 7,5 Χ 7,5µ., όπου θα παρουσιάζονται όλες οι προδιαγραφόµενες
επεξεργασίες.
Το πανό θα εξετασθεί από την Υπηρεσία σε ότι αφορά τη συµµόρφωσή του µε τις
προδιαγραφές και για την έγκριση των χρωµάτων του τσιµέντου και των αδρανών. Η
υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της σύνθεσης µείγµατος για να παραλλάζουν τα
χαρακτηριστικά τελειώµατος και χρώµατος του σκυροδέµατος και εφόσον απαιτηθεί θα
κατασκευαστεί ένα πρόσθετο πανό δείγµατος.
Το εγκεκριµένο πανό θα αποτελέσει το τελικό πρότυπο τρόπου εργασίας, χρώµατος και
τελειώµατος για όλες τις µετέπειτα εργασίες σκυροδέµατος και θα παραµείνει επί τόπου
µέχρις ότου εγκριθεί από την Υπηρεσία η καθαίρεσή του.
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει παρόµοια πανό δείγµατα για όλα τα είδη τελειώµατος, υφής
και χρώµατος που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο.
1.3.5.1.7.3 Χαλίκι
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση δείγµατα χαλίκων και αµµοχάλικου.
Θα κατασκευάσει δείγµα διάστρωσης διαστάσεων περίπου 4,0 Χ 4,0µ., το οποίο µετά από
έγκριση της Υπηρεσίας θα χρησιµεύσει για να καθορίζει το ποιοτικό πρότυπο για την
υπόλοιπη εργασία.
1.3.5.1.8 Ελεγχος ποιότητας επί τόπου
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των αγοραζόµενων στοιχείων και
γι'αυτό θα συντάξει και υποβάλει για θεώρηση ένα Πρόγραµµα Ελέγχου Ποιότητας. Το
πρόγραµµα θα καλύπτει τις εργασίες που προορίζονται για επιθεώρηση στο εργαστήριο,
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επίβλεψη επί τόπου του έργου και άλλες διαδικασίες. Ο Ανάδοχος πριν από την εκτέλεση
των εργασιών θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα
εργασιών. Θα υποβάλλονται κατασκευαστικά σχέδια που θα παρουσιάζουν τις διαδικασίες
διάστρωσης και τις θέσεις των αρµών κατασκευής για πλάκες και πλακοστρώσεις και για
άλλα κατασκευαστικώς συνεχή στοιχεία.
Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να απορρίπτει όλα τα υλικά και την εργασία που κατά τη
γνώµη της δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις των σχεδίων και των προδιαγραφών σε
οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής. Ολα τα απορριπτόµενα υλικά θα αποµακρύνονται από
τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες.
1.3.5.2
Εργασία
1.3.5.2.1 Εργοταξιακές συνθήκες
Η υφιστάµενη βλάστηση που πρόκειται να διατηρηθεί θα προστατευθεί µε προσοχή καθ'όλο
το χρόνο των κατασκευαστικών εργασιών σε τρόπο, ώστε να µη συµβεί οποιαδήποτε ζηµία
σε κλαδιά, ή κορµούς, ή µίσχους, ή ρίζες των δένδρων και θάµνων.
Ο Ανάδοχος θα προχωρεί στην εκτέλεση και θα συµπληρώνει την εργασία όσο πιο γρήγορα
το επιτρέπει η διαθεσιµότητα των τµηµάτων του εργοταξίου.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει και θα διατηρεί επαρκή προστατευτικά µέσα, όσα µπορεί να
απαιτηθούν για την προστασία της νέας και υφιστάµενης εργασίας και όλων των
µηχανηµάτων και εξοπλισµών για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα επισκευάζει ή επανορθώνει όλες και οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια, που
τυχόν προκαλέσει σε δένδρα, θάµνους, κτίρια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, δαπάνες του και
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Εργοδότη.
1.3.5.2.2 Γενικοί κανόνες
Ο Ανάδοχος πριν προχωρήσει στις εργασίες του παρόντος τµήµατος θα πάρει την έγκριση
της Υπηρεσίας για τις συµπυκνωµένες στρώσεις βάσης.
1.3.5.2.3 Πλάκες επιστρώσεων, κυβόλιθοι
1.3.5.2.3.1 Προετοιµασία
O Ανάδοχος θα βεβαιωθεί ότι η στρώση βάσης είναι πλήρως συµπυκνωµένη και
απαλλαγµένη από σκουριά ή εξογκώµατα και ότι είναι διαµορφωµένη κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να εκπληρούται η πρόθεση των σχεδίων, η οποία είναι το να κατασκευασθεί
επίστρωση που να είναι αυτοστραγγιζόµενη µε ρύσεις προς τις κατασκευές αποστράγγισης
ή προς το δρόµο.
1.3.5.2.3.2 Στρώση άµµου

Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει την άµµο για τη στρώση εξοµάλυνσης και θα τη διαστρώσει
ελεύθερα σε πάχος 40 χλστ., λαµβάνοντας µέριµνα να παραµένει χαλαρή µέχρις ότου
τοποθετηθεί η πλακόστρωση και χτυπηθεί.
Η στρώση της άµµου θα διαστρώνεται σύµφωνα µε τις στάθµες και τη χωροθέτηση των
σχεδίων. Οι αποκλίσεις από τις απαιτούµενες εγκάρσιες στάθµες της πλακόστρωσής δε θα
υπερβαίνουν το +0,3%. Η άµµος θα διατηρείται υγρή µέχρι την τοποθέτηση των πλακών ή
κυβολίθων.
Η άµµος θα είναι απαλλαγµένη από οργανικές και αργιλικές προσµείξεις. Το µεγαλύτερο
µέγεθος κόκκου κατά την κοκκοµέτρηση δε θα υπερβαίνει τα 10χλστ. Στις περιφερειακές
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λωρίδες που δεν είναι κοντά σε σταθεροποιηµένες επιφάνειες οι ακριανοί κυβόλιθοι ή
πλάκες θα τοποθετηθούν µε περιµετρικό στήριγµα από σκυρόδεµα Β10.
1.3.5.2.3.3 Τοποθέτηση
∆ε θα χρησιµοποιούνται πλάκες ή κυβόλιθοι µε χτυπήµατα, ρωγµές, κενά
αποχρωµατισµούς ή άλλα ελαττώµατα που µπορούν να είναι ορατά ή να λεκιάσουν την
τελειωµένη εργασία.
Οι πλάκες και οι κυβόλιθοι θα κόβονται µε µηχανικό κόφτη, για να έχουν ακµές καθαρές,
κοφτές και χωρίς χτυπήµατα. Οι πλάκες και οι κυβόλιθοι θα κόβονται για να προκύπτει το
προβλεπόµενο σχέδιο διάταξής τους και για να ταιριάζουν µε την παρακείµενη εργασία. Θα
χρησιµοποιούνται ακέραιες και άκοπες πλάκες και κυβόλιθοι.
Οι πλάκες και κυβόλιθοι θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που δείχνει το σχέδιο
και µε οµοιόµορφους αρµούς του προβλεπόµενου πλάτους.
Η πλακόστρωση θα προσαρµόζεται σε σχέδια υφιστάµενης πλακόστρωσης και
αρµολόγησης όπου προδιαγράφεται.
Οι πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα θα διαστρώνονται µε πίεση χεριού και µε προσοχή,
ώστε να µη διαταράσσεται η βάση εξοµάλυνσης. Θα χρησιµοποιούνται νήµατα για
διατήρηση των ευθειών. Θα χρησιµοποιείται ειδικό µηχάνηµα κοπής κυβολίθων για να
κόβονται οι άκρες όπου δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν ολόκληρα τεµάχια. Θα γίνεται
επιλογή τεµαχίων µεταξύ 4 ή περισσοτέρων πλακών ή κυβολίθων για να διασκεδάζονται οι
διαφορές χρωµάτων και υφής.
1.3.5.2.3.4 Αρµοί
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει αρµούς διαστολής όπου απαιτούνται. Μετά τη διάστρωση, οι
αρµοί θα γεµίζονται µε µείγµα άµµου/τσιµέντου (µέγιστο µέγεθος κοκκοµέτρησης 3χλστ.).
Οι πλάκες και οι κυβόλιθοι θα κυλινδρώνονται ή θα δονούνται καλά σύµφωνα µε τις κλίσεις,
µέχρις ότου σταθεροποιηθούν.
Ανοχές: ∆ε θα υπερβαίνουν το 1 χλστ. από πλάκα σε πλάκα ή κυβόλιθο σε κυβόλιθο σαν
απόκλιση από τη συνεπιπεδότητα και τα 8 χλστ. ανά 4µ. (1 στα 500) απόκλιση της τελικής
επιφάνειας από τον πήχη ελέγχου.
1.3.5.2.3.5 Επισκευή, αρµολόγηση, καθαρισµός και προστασία
Οι πλάκες ή κυβόλιθοι που έχουν ξεκολλήσει, χτυπηθεί, σπάσει, λερωθεί ή κατ'άλλο τρόπο
χαλάσει ή εάν τα τεµάχια δεν ταιριάζουν µεταξύ τους όπως έπρεπε, θα αφαιρούνται και θα
αντικαθίστανται. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει νέα τεµάχια που θα ταιριάζουν µε τα
γειτονικά και θα τα τοποθετήσει κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα αρχικά, µε την ίδια
επεξεργασία αρµών, ώστε να απαλειφθεί κάθε ίχνος αντικατάστασης.
Αρµολόγηση: Κατά την επεξεργασία των αρµών θα διευρύνεται το κενό ή οι οπές και θα
γεµίζονται πλήρως µε κονίαµα ή στόκο. Σε σφραγιστικούς αρµούς θα γίνεται κατάλληλη
επεξεργασία ώσπου να δηµιουργηθεί µία καθαρά, οµοιόµορφη εµφάνιση, σωστά
προετοιµασµένη για να δεχθεί το σφραγιστικό.
Καθαρισµός: Η περίσσεια κονιάµατος/στόκου θα αφαιρείται από τις ορατές επιφάνειες, που
θα καθαρίζονται µε πλύσιµο και τρίψιµο.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει πλήρη προστασία και θα διατηρεί, κατά τρόπο αποδεκτό από την
Υπηρεσία, συνθήκες που εξασφαλίζουν ότι οι επιστρώσεις δε θα έχουν υποστεί ζηµία ή
φθορά κατά το χρόνο της ουσιαστικής περάτωσης του έργου.

1.3.5.2.4

Επιστρώσεις χυτού σκυροδέµατος επί τόπου.

1.3.5.2.4.1 Προετοιµασία
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Ο Ανάδοχος θα εξετάζει τις περιοχές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διαστρωθεί
σκυρόδεµα. Θα ειδοποιεί την Υπηρεσία εγγράφως για συνθήκες επιζήµιες στην έγκαιρη και
επιµεληµένη περάτωση της εργασίας. ∆ε θα προχωρεί στην εργασία µέχρις ότου
διορθωθούν κατά ικανοποιητικό τρόπο οι απαράδεκτες συνθήκες.
Ο Ανάδοχος θα αφαιρεί το χαλαρό υλικό από τη συµπυκνωµένη υπόβαση αµέσως πριν από
τη διάστρωση του σκυροδέµατος.
Η προετοιµασµένη επιφάνεια της υπόβασης θα κυλινδρώνεται για έλεγχο και επισήµανση
ασταθών περιοχών και την ανάγκη πρόσθετης συµπύκνωσης. ∆ε θα αρχίζουν εργασίες
πλακόστρωσης πριν διορθωθούν τέτοιες καταστάσεις και πριν να είναι έτοιµη η υπόβαση
για να δεχθεί την πλακόστρωση.
Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει χρονοδιάγραµµα τοποθέτησης και θα το υποβάλει στην Υπηρεσία
για θεώρηση πριν αρχίσει τη σκυροδέτηση.
1.3.5.2.4.2 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος

Ο Ανάδοχος θα χωροθετήσει, τοποθετήσει και υποστηρίζει τον οπλισµό.
Ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις για την ανάµιξη και διάστρωση του
σκυροδέµατος. ∆ε θα διαστρώνεται σκυρόδεµα πριν ελεγχθούν η υπόβαση και οι τύποι για
ευθυγράµµιση και στάθµιση.
Η υπόβαση θα εκσκάπτεται και θα µορφώνεται στην απαιτούµενη ευθυγραµµία, στάθµη και
εγκάρσια διατοµή και εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο κατά την άποψη της Υπηρεσίας θα
συµπιέζεται µε χειροκόπανο και θα διαβρέχεται.
Η υπόβαση θα υγραίνεται όσο χρειάζεται ώστε κατά το χρόνο διάστρωσης του
σκυροδέµατος να είναι οµοιόµορφα υγρή.
∆ε θα τοποθετείται σκυρόδεµα γύρα από φρεάτια ή άλλες κατασκευές µέχρις ότου αυτά να
έχουν τοποθετηθεί στις απαιτούµενες στάθµες και ευθυγραµµίες.
Το σκυρόδεµα θα εγχύεται και θα διαστρώνεται σε συνεχή κατά το δυνατόν εργασία µεταξύ
των εγκαρσίων αρµών. Εάν γίνει διακοπή για περισσότερο από 1/2 ώρα θα µορφώνεται
αρµός διακοπής. Τµήµατα µικρότερα από 4,5, µήκους µεταξύ εγκαρσίων αρµών δε θα
επιτραπούν. Τέτοια τµήµατα θα αφαιρούνται µετά από εντολή της Γραµµατείας.
1.3.5.2.4.3 Αρµοί
Γενικά: Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει αρµούς διαστολής, αρµούς συρρίκνωσης και
κατασκευαστικούς αρµούς απολύτως ευθύγραµµους µε ακµές κάθετες προς την επιφάνεια
του σκυροδέµατος, εκτός εάν προδιαγράφεται άλλως. Θα κατασκευάσει τους εγκάρσιους
αρµούς κάθετους προς τον άξονα εκτός εάν προδιαγράφεται άλλως.
Αρµοί Συρρίκνωσης (συστολής): Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει αρµούς συρρίκνωσης
(συστολής) χωρίζοντας το σκυρόδεµα σε τµήµατα όπου απαιτείται. Θα κατασκευάσει
αρµούς συρρίκνωσης σε βάθος ίσο µε το 1/4 τουλάχιστον του πάχους του σκυροδέµατος ως
ακολούθως:
1. Αρµοί ∆ιάστρωσης:
Θα µορφώσει αρµούς συρρίκνωσης σε νωπό σκυρόδεµα
δηµιουργώντας εγκοπή στο πάνω τµήµα µε κατάλληλο κοπτικό εργαλείο και θα επιµεληθεί
τις ακµές µε κονίαµα.
2. Αρµοί Πριονιστοί:
Οπου επιτρέπεται θα µορφώνει αρµούς συρρίκνωσης
χρησιµοποιώντας µηχανικό δισκοπρίονο εξοπλισµένο µε άθραυστο διαβρωτικό ή λεπίδες µε
αδαµάντινες ακµές. Οι αρµοί θα κόβονται στο σκυρόδεµα µόλις σκληρυνθεί αρκετά ώστε οι
ακµές να µην αποκολλούνται, διαβρώνονται ή τραυµατίζονται κατ'άλλον τρόπο από την
κοπή.
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Αρµοί Κατασκευής: Κατασκευαστικοί αρµοί θα µορφώνονται στο τέλος κάθε έγχυσης και
στις θέσεις όπου θα έχει σταµατήσει η διάστρωση για διάστηµα µεγαλύτερο της µισής ώρας,
εκτός από την περίπτωση που η έγχυση σταµατήσει σε αρµούς διαστολής.
Αρµοί ∆ιαστολής:
Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει πρόχυτο παρέµβυσµα για αρµούς
διαστολής σε επαφή µε κράσπεδα, ρείθρα, φρεάτια, στόµια, κατασκευές, πεζόδροµους και
άλλα στοιχεία.
1. Θα µορφώνονται αρµοί διαστολής, εκτός και εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.
2. Τα παρεµβύσµατα αρµών θα καλύπτουν ολόκληρο το πλάτος και βάθος του αρµού και
όχι λιγότερο των 12χλστ. ή περισσότερο των 25χλστ. κάτω από την τελειωµένη επιφάνεια.
Ο Ανάδοχος, όπου είναι δυνατόν θα προµηθεύσει παρεµβύσµατα σε ενιαία µήκη και στο
ακριβές πλάτος που θα τοποθετηθούν. Οπου απαιτείται µήκος µεγαλύτερο του ενός
παρεµβύσµατος τα τµήµατα θα συρράπτονται ή θα δένονται µεταξύ τους. Η άνω ακµή του
παρεµβύσµατος θα συµπίπτει µε την άνω επιφάνεια του σκυροδέµατος.
3. Ο Ανάδοχος θα προστατεύει την πάνω ακµή του παρεµβύσµατος κατά τη διάστρωση του
σκυροδέµατος µε µεταλλικό κάλυµµα ή άλλο προσωρινό υλικό. Το προστατευτικό θα
αφαιρείται µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος και από τις δύο πλευρές του αρµού.
1.3.5.2.4.4 Επιφανειακή επεξεργασία σκυροδέµατος
Μετά τη διάστρωση και το κατακάθισµα του σκυροδέµατος η επιφάνεια θα λειαίνεται µε
τράβηγµα πήχης και κατεργασία µε µυστρί. Χειρωνακτικές µέθοδοι θα χρησιµοποιούνται
µόνον όπου δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µηχανική κατεργασία. Η κατεργασία θα
ρυθµίζεται σε τρόπο ώστε ή επιφάνεια να συµπυκνώνεται και να έχει οµοιόµορφη υφή.
Μετά την κατεργασία θα ελέγχεται η ακρίβεια της επιφάνειας µε σανίδα ελέγχου µήκους 3µ.
Οπου χρειάζεται θα προστίθεται σκυρόδεµα σε τρόπο ώστε να εξαφανισθούν οι
επιφανειακές ανωµαλίες και θα γίνεται επανεπεξεργασία των περιοχών που
επισκευάστηκαν, ώστε να εξασφαλισθεί ένα συνεχές οµαλό τελείωµα.
Οι ακµές των πλακοστρώσεων και των µορφωµένων αρµών θα δουλευθούν µε ειδικό
εργαλείο, ώστε να γίνουν καµπύλες ακτίνας 12χλστ. εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά.
Σηµάδια από εργαλεία στην επιφάνεια του σκυροδέµατος θα εξαλείφονται.
Μετά τη συµπλήρωση της επιφανειακής κατεργασίας και αφού έχει φύγει η υπερβολική
υγρασία ή γυαλάδα της επιφάνειας, θα συµπληρώνεται η επιφανειακή επεξεργασία ως
ακολούθως:
1. Θα δίνεται τελείωµα σκούπας περνώντας µια λεπτή σκούπα πάνω στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος, κάθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας.
Η εργασία θα
επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί µία υφή λεπτών γραµµών αποδεκτή από την
Υπηρεσία.
2. Σε κεκλιµένες επιφάνειες πλακών το τελείωµα θα είναι αδρό, αντιολισθητικό µε χάραγµα
της επιφάνειας µε σκληρή σκούπα.
3. Στις ορατές πλευρές και στέψεις τοίχων και τις ορατές πλευρές αυλάκων το τελείωµα θα
είναι εµφανούς σκυροδέµατος.
Οι τύποι δε θα αφαιρούνται για 24 ώρες µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος, εκτός και αν
συµφωνήσει διαφορετικά η Υπηρεσία.
Μετά την αφαίρεση, θα καθαρίζονται τα άκρα των αρµών και θα στοκάρονται τυχόν
µικροσπηλαιώσεις. Περιοχές ή τµήµατα µε µεγάλα ελαττώµατα θα καθαιρούνται και θα
αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Γραµµατείας.
Η τελική επιφάνεια θα είναι οµοιόµορφου χρώµατος και απαλλαγµένη από επιφανειακές
κηλίδες και σηµάδια από εργαλεία.
1.3.5.2.4.5 Σκλήρυνση και προστασία
Το σκυρόδεµα θα σκληρύνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
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Το δάπεδο σκυροδέµατος θα πλένεται για να αφαιρούνται οι λεκέδες, οι αποχρωµατισµοί, οι
βροµιές και άλλα ξένα σώµατα αµέσως πριν από την τελική επιθεώρηση.
Επιδιορθώσεις:
1. Ο Ανάδοχος θα επιδιορθώσει και καθαρίσει, χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση της
Υπηρεσίας, κάθε σκυρόδεµα που έχει πάθει ζηµιά ή αποχρωµατισµό κατά την κατασκευή.
2. Η επιδιόρθωση θα γίνει µε την αφαίρεση και αντικατάσταση του ελαττωµατικού
σκυροδέµατος του µεταξύ των πλησιέστερων αρµών διαστολής ή συρρίκνωσης.
Προστασία επίστρωσης.
1. Το σκυρόδεµα θα προστατεύεται από ζηµιά µέχρι την παραλαβή της εργασίας. Θα
αποκλείεται η κυκλοφορία στην επίστρωση τουλάχιστον για 14 µέρες από τη διάστρωση.
2. Οταν επιτραπεί η κυκλοφορία, που είναι απαραίτητη για το εργοτάξιο, ο Ανάδοχος θα
διατηρεί την επίστρωση όσο το δυνατόν καθαρότερη αφαιρώντας επιφανειακούς λεκέδες και
χυµένα υλικά µόλις υπάρξουν τέτοια.

1.3.5.2.5

Επιφάνειες συµπυκνωµένου χαλικιού.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας για την υπόβαση πριν προχωρήσει
στην εργασία.
Σε περιοχές όπου υπάρχει κατάλληλη συµπυκνωµένη υπόβαση
(π.χ. κάτω από
υφιστάµενες δενδροστοιχίες) θα γίνεται µόνο ελαφρά επανασυµπύκνωση της υπόβασης,
µετά την αφαίρεση της υφιστάµενης πλακόστρωσης και στρώσης της βάσης.
1.3.5.2.5.1 Στρώση βάσης
Ο Ανάδοχος θα εγκαθιστά στρώση βάσης που θα συνίσταται από λιθοριπή 100χλστ. και θα
τη διαµορφώνει µε εγκάρσιες κλίσεις (προς χώρους φύτευσης, λάκκους δένδρων) ή
καµπυλότητες, όπως απαιτείται. Θα τη συµπιέζει µε κύλινδρο αεροθαλάµου σε πυκνότητα
60% µε την εφαρµογή νερού.
Οι περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 1,5µ από υφιστάµενους κορµούς δένδρων θα
αποκλείονται από τη µεγάλη συµπίεση. Τα υφιστάµενα δένδρα θα προστατεύονται καθ'όλο
το χρόνο.
Οι εργασίες θα γίνονται νωρίς το βράδυ ή µε ήρεµο δροσερό καιρό για να µειωθεί η
εξάτµιση.
Ο Ανάδοχος θα διαστρώσει µια ενδιάµεση στρώση από χαλίκι, την οποία θα καταβρέξει και
κυλινδρώσει σε τελικό πάχος 30χλστ. Το χαλίκι θα διαστρωθεί οµοιόµορφα σε επιφάνεια
σύµφωνη µε τις προβλεπόµενες στάθµες και τη µορφή.
1.3.5.2.5.2 Ανω στρώση
Ο Ανάδοχος θα διαστρώσει την πάνω στρώση η οποία θα συνίσταται από χαλίκι 0-8χλστ.,
µε επαρκές λεπτό αµµοχάλικο που θα δρα σα συνδετικό. Θα το διαβρέξει και θα το
συµπυκνώσει σε πυκνότητα 98% εξαιρώντας τις περιοχές γύρω από υφιστάµενα δένδρα.
Τελικό πάχος: 23 χλστ.
Γύρω από τους κορµούς υφιστάµενων δένδρων θα σχηµατίζεται ένα ρηχό βαθούλωµα
διαµέτρου 2µ και θα συµπυκνώνεται ελαφρά.
1.3.5.2.5.3 Προστασία
Οι επιφάνειες χαλίκων θα προστατεύονται από ζηµιές µέχρι την παραλαβή της εργασίας.
Θα είναι κλειστές στην κυκλοφορία για 14 µέρες τουλάχιστον µετά τη διάστρωση. Οταν
επιτραπεί η κυκλοφορία η επιφάνεια θα συντηρείται µε επιδιόρθωση καθιζήσεων ή
διασκορπισµάτων και ελαφρά συµπύκνωση του χαλικιού.
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1.3.5.3

Υλικά

1.3.5.3.1

Παράδοση, χειρισµός, αποθήκευση.

Τα υλικά θα παραδίδονται µόνο αµέσως πριν από τη χρήση τους, εκτός αν δοθεί άλλη άδεια
από την Υπηρεσία.
∆ιασπορά των υλικών στο εργοτάξιο δεν επιτρέπεται και ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί όλα
τα απαραίτητα µέσα για να εξασφαλίζει τάξη και καθαριότητα.
Τα υλικά που απορρίπτονται θα αποµακρύνονται από το νέο εργοτάξιο και θα
αντικαθίστανται µε νέα υλικά.
Υλικά τσιµέντινης σύστασης και αδρανή θα πρέπει να αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε
να προλαµβάνεται η φθορά ή η παρείσφρηση ξένων υλικών.
Αµέσως µετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο, τα υλικά θα στοιβάζονται σε ξύλα ή σε
πλατφόρµες τουλάχιστον 100χλστ πάνω από το έδαφος, και θα λαµβάνονται εξαιρετικές
φροντίδες για να προληφθεί λέκιασµα κατά την αποθήκευση. Αν η αποθήκευση πρόκειται
να διαρκέσει µεγάλο διάστηµα, θα τοποθετείται µεµβράνη πολυαιθυλένιου µεταξύ
οποιωνδήποτε ξύλων και τελειωµένης επιφάνειας, η οποία µεµβράνη θα χρησιµοποιείται
επίσης σα γενικό προστατευτικό κάλυµµα έναντι διαβροχής.
1.3.5.3.2 Γενικά
Ολα τα προϊόντα και υλικά που καλύπτονται από τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον είναι
διαθέσιµα, θα είναι Ελληνικής προέλευσης.
1.3.5.3.3 Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα
Η κατασκευή των κυβολίθων από σκυρόδεµα θα γίνεται µόνο σε µια αυτοµατοποιηµένη
µηχανική εγκατάσταση µε όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό.
Η σκλήρυνση θα γίνεται σε εκλεκτό χώρο όπου ο Ανάδοχος θα φροντίσει να υπάρχει
αυτόµατο σύστηµα σκλήρυνσης µε ατµό, το οποίο θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Το µείγµα και η συµπίεση θα εγγυώνται πυκνή δοµή µε µόνο λίγα κενά και µικρή
υδατοπερατότητα.
Ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε κανένα προϊόν δε θα παρουσιάζει τον
ελάχιστο διαχωρισµό ή σπηλαίωση, σπασµένες ή χαλασµένες γωνιές, ατελείς επιφάνειες ή
κάποια γενική ατέλεια στο τελείωµα οποιασδήποτε µορφής.
Η επισκευή αυτών των ατελειών µε στίλβωση, στοκάρισµα ή µε όποιο άλλο τρόπο
απαγορεύεται.
Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια για να προµηθεύσει προϊόντα µε
οµοιόµορφο ανοικτό χρώµα, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, διότι προϊόντα
που εµφανίζουν και την παραµικρή διαφορά χρώµατος θα απορρίπτονται.
Η έγκριση προϊόντων που θα δοθεί από την Υπηρεσία στο χώρο παραγωγής, καθ'οδόν
και/η οπουδήποτε αλλού δε θα απεµπολεί το δικαίωµα της να απορρίψει αργότερα
οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι σωστό. δοθέντος ότι η τελική έγκριση δε θα δίδεται πριν τα
κράσπεδα, ρείθρα κλπ., έχουν πλήρως εγκατασταθεί επί τόπου.
Ο Ανάδοχος θα αποµακρύνει τα απορριφθέντα προϊόντα και θα αντικαταστήσει µε νέα
δαπάναις του.
1.3.5.3.3.1 Πλάκες σκυροδέµατος για επιστρώσεις
Οι τσιµεντόπλακες θα είναι διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 50χλστ. µε ανοχή +2χλστ για κάθε
διάσταση.
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1.3.5.3.3.2 Εκτέλεση
Τα αδρανή για την παρασκευή των τσιµεντοπλακών και των τσιµεντοκυβολίθων θα είναι ως
ακολούθως:
α) Θραυστός ή µη-θραυστός ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, φυσικός ή συνθετικός
σκληρός βράχος, µε προσθήκη λεπτής χαλαζιακής άµµου εφόσον απαιτείται.
β) Άµµος σκληρή, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες άµµος κοκκοµετρικής διάστασης 7
χλστ., κατά µέγιστον, ή σκληρή ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες χαλικώδης άµµος.
Οι τσιµεντόπλακες θα κατασκευάζονται µε τετράγωνες κοφτερές ακµές ή, εφόσον απαιτηθεί,
φάλτσες. Αντίσταση στην ολίσθηση θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλη επεξεργασία της
επιφάνειας της πλάκας, όπου απαιτείται.
1.3.5.3.3.3 Αντοχή κάµψης
Η µέση αντοχή κάµψης πέντε πλακών που λαµβάνονται τυχαία δε θα είναι µικρότερη των 6
Ν/τ.µ., και όχι µικρότερη των 5 Ν/τ.µ. για κάθε µία πλάκα. Επιπροσθέτως κάθε πλάκα θα
έχει ελάχιστη αντοχή θραύσης 15ΚΝ.
Αντοχή Φθοράς έναντι Τριβής.
Η φθορά από τριβή θα µετρείται και δε θα υπερβαίνει για κάθε µεµονωµένο δείγµα τα
κάτωθι:
Απώλεια όγκου: µέγιστο 15εκ.3 για κάθε 50 τ.µ.
Μέση απώλεια πάχους: µέγιστο 3 χλστ.
Οι δοκιµές και η πιστοποίηση της ποιότητας θα γίνεται όπως προδιαγράφει το DIN 485.
1.3.5.3.3.4 Κυβόλιθοι σκυροδέµατος διάτρητοι
Οι κυβόλιθοι θα είναι διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 120 χλστ µε αποδεκτή ανοχή +2 χλστ.
Εκτέλεση
Οι κυβόλιθοι πρέπει να κατασκευάζονται από πυκνό σκυρόδεµα, να είναι απαλλαγµένοι από
ρωγµές και να έχουν τετράγωνες και κοφτερές ακµές.
Τα κάτωθι αδρανή θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κυβολίθων επίστρωσης.
α) Θραυστός, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, φυσικός ή τεχνητός (σκληρός) βράχος.
β) Θραυστός, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, φυσικός ή τεχνητός σκληρός βράχος και
χαλαζιακή φυσική άµµος.
γ) σκληρή, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, χαλικώδης άµµος.
Θα υποβληθούν δείγµατα στην Υπηρεσία για έγκριση.
Ποιότητα.
Η µέση αντοχή θλίψεως του σκυροδέµατος θα είναι τουλάχιστον 63,6 Ν/τ.µ. Οι αντοχές
ενός εκάστου δε θα υπολείπονται της προηγουµένης τιµής περισσότερο από 15%.
Αντίσταση Φθοράς από Τριβή.
Η δοκιµασία και ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του DIN 18
501. Η ογκοµετρική απώλεια στην επιφάνεια του κάθε κυβόλιθου δε θα υπερβαίνει τα 15
εκ.3/50 τ.µ. και η µέση απώλεια πάχους για οποιοδήποτε κυβόλιθο δε θα υπερβαίνει τα
3χλστ.
1.3.5.3.4 Υλικά για σκυρόδεµα χυτό επί τόπου
Τύποι: Οι τύποι θα είναι είτε σιδηροί είτε ξύλινοι ικανού µεγέθους και αντοχής για να
ανθίστανται στην κίνηση κατά την έγχυση του σκυροδέµατος και να διατηρούν τις οριζόντιες
και κατακόρυφες ευθυγραµµίες µέχρι την αφαίρεσή τους. Θα χρησιµοποιούνται τύποι που
είναι ευθύγραµµοι και απαλλαγµένοι παραµορφώσεων και ελαττωµάτων.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

43
1. Για τη µόρφωση καµπύλων τύπων, όπου απαιτείται, θα χρησιµοποιούνται εύκαµπτοι
σιδηρότυποι ή σανίδες µπετοφόρµ.
2. Οι τύπου θα επιχρίονται µε ειδικό παρασκεύασµα αποκολλητικό τύπων που δε θα
λεκιάζει ή παραµορφώνει την επιφάνεια του σκυροδέµατος.
Για εµφανές σκυρόδεµα θα χρησιµοποιείται τσιµέντο µόνο µίας εταιρίας, εκτός εάν άλλως
εγκρίνει η Υπηρεσία.
Πρόσµικτα σκυροδέµατος, υλικά σκλήρυνσης, οπλισµός, το µείγµα του σκυροδέµατος και τα
υλικά αρµών θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος.
1.3.5.3.5

Χαλίκια

Η στρώση βάσης θα είναι λιθορριπή 0-45χλστ. συνισταµένη από εγκεκριµένους θραυστούς
πλίνθους, σκυροδέµατα, πέτρες ή µπάζα λατοµείου, απαλλαγµένη από παιπάλη ή άλλα
ξένα υλικά. Η λιθορριπή θα περιέχει επαρκές λεπτό υλικό και θα είναι κατά το δυνατόν
οµοιόµορφης διαβάθµισης. Υλικό που εξασθενεί ή αποφλοιώνεται στο νερό δε θα
χρησιµοποιείται.
Το χαλίκι της άνω στρώσης θα είναι 0-8 χλστ., θα προέρχεται από εγκεκριµένο προµηθευτή
της περιοχής, και θα υποβάλλεται στη Γραµµατεία για έγκριση πριν από την έναρξη της
εργασίας. Θα συνίσταται από σκληρό συνδετικό χαλίκι µε επικράτηση γωνιώδους υλικού,
απαλλαγµένο από υπερβολική ποσότητα αργίλου και περιέχον επαρκή χονδρόκοκκο άµµο,
για να διευκολύνει την επιτυχή συµπίεση µε κυλίνδρωση.
Το αµµοχάλικο θα είναι µείγµα άµµου κι χαλίκων προερχόµενο από εγκεκριµένη
καθορισµένη πηγή.
1.3.6

Επιστρώσεις πεζοδροµίου

Η εξωτερική επίστρωση κατασκευάζεται από Μπλόκ τρυπητά, διαστάσεων 50X50X12cm
της εταιρείας ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕ.

Γενικές οδηγίες τοποθέτησης
Η σειρά εργασιών για την κατασκευή επιστρώσεων από κυβόλιθους διακρίνεται στις
παρακάτω φάσεις:
- Κατασκευή των χυτών περιµετρικών ακραίων στοιχείων εγκιβωτισµού
- Προετοιµασία της επιφάνειας εδράσεως (υπόβαση από χαλίκι)
- Σχηµατισµός της τελικής επιφανείας εδράσεως (βάση από 3Α)
- Επίστρωση γεωυφάσµατος
- ∆ιάστρωση στρώσεως άµµου
- Τοποθέτηση των κυβόλιθων
- ∆όνηση και συµπίεση
- Σφράγισµα για τελείωµα

Περιµετρικά (ακραία) στοιχεία εγκιβωτισµού
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Τα ακραία περιµετρικά στοιχεία (κράσπεδα) λειτουργούν ως αντίσταση της ωθήσεως προς
τα έξω της επιστρώσεως, όταν αυτή υποβάλλεται σε φορτία ενώ παράλληλα συγκρατούν και
το στρώµα της άµµου. Τα περιµετρικά αυτά στοιχεία κατασκευάζονται µε έγχυτο σκυρόδεµα
ποιότητας C16/20 και οπλίζονται µε δοµικό πλέγµα ST IV τύπου Τ - 131 σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές των κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Εχουν διαστάσεις ανάλογες της εκσκαφής και του πάχους των στρώσεων (υπόβασης, βάσης,
άµµου). Η άνω ελεύθερη επιφάνεια µένει ορατή και µορφώνεται λεία και επίπεδη. ∆ια τον
σκοπό αυτό χρησιµοποιείται τριβίδι από διογκωµένη πολυστερίνη. Το νωπό σκυρόδεµα
τρίβεται µε το τριβίδι και µε χρήση άµµου θαλάσσης µέχρις ότου να αποκτήσει µια επίπεδη
επιφάνεια. Η επεξεργασία της επιφανείας γίνεται 1-2 ώρες µετά την σκυροδέτηση αναλόγως
των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.
Επι των ξυλοτύπων τοποθετείται πλαστική φαλτσοπήχη για την δηµιουργία λοξότµητης
ακµής στην άνω επιφάνεια της εξωτερικής παρειάς των κρασπέδων. Είναι σχήµατος
ορθογωνίου τριγώνου, πλευράς 3 cm µε χοντρά τοιχώµατα τα οποία αντιστέκονται σε
δύναµη κρούσεως
Στις θέσεις που σύµφωνα µε την µελέτη διέρχονται Η/Μ δίκτυα τοποθετούνται στους
ξυλότυπους των κρασπέδων κατάλληλα σε µέγεθος κοµµάτια διογκωµένης πολυστερίνης.

Επιφάνεια εδράσεως (Υπόβαση)
Το πάχος και η σύνθεση της υπόβασης είναι ίδια µε εκείνη που κανονικά απαιτείται για την
κατασκευή συµβατικών στρώσεων σε έργα οδοποιίας. Ο τρόπος κατασκευής της υπόβασης
συνδέεται άµεσα µε τον τύπο εδάφους και µε την παραµορφωσιµότητα του, όπως επίσης και
µε το µέγεθος των φορτίων στα οποία προβλέπεται ότι θα δεχθεί η επίστρωση.
Η κατασκευή της υπόβασης του πεζόδροµου γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους
ισχύοντες κανονισµούς για ότι αφορά τις υποβάσεις οδών (Σχετικές οι Ελληνικές
Προδιαγραφές Π.Τ.Π. 0-150 και Π.Τ.Π. ΧΙ παράγραφος 2.9)
Ειδικότερα πρέπει να επιτυγχάνεται υπόβαση µε πλήρως συµπιεσµένη επιφάνεια (µε
κυλίνδρωση), να έχει τα προβλεπόµενα από την µελέτη πάχη, και να είναι απαλλαγµένη από
ανεπιθύµητες προσµίξεις (π.χ οργανικές ουσίες, χώµα κ.λ.π).
Προς τούτο η κατασκευή της υποβάσεως εκτελείται δια χαλικιού διαβάθµισης 0,7-3cm το
οποίον µεταφέρεται επί τόπου εκ του λατοµείου. Η διάστρωση του χαλικιού της υποβάσεως
επί της διαµορφούµενης επιφανείας εκσκαφής γίνεται µε µηχανικά µέσα ή δια χειρός κατά
στρώσεις τουλάχιστον 10 cm αφού προηγουµένως το προϊόν διαβραχεί ώστε να αποκτήσει
την βέλτιστη υγρασία που απαιτείται δια την πλήρη συµπύκνωση της κάθε στρώσης. Η
συµπύκνωση γίνεται µε κατάλληλο σε µέγεθος και ιπποδύναµη δονητικό ή στατικό
οδοστρωτήρα ενώ η µεταφορά του χαλικιού γίνεται µε τα κατάλληλα µηχανικά µέσα.
Η όλη εργασία (διάστρωσης - συµπύκνωσης) εκτελείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα εις
τας παραγράφους 6 και 7 της ΠΤΠ-0150. Το ολικό πάχος της υποβάσεως είναι 20 cm µετά
την συµπύκνωση.

Τελική επιφάνεια εδράσεως (βάση)
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Κατασκευάζεται µε διαφόρους τύπου υλικών και χρησιµεύει κυρίως στην διαµόρφωση της
επιφάνειας εδράσεως υψοµετρικά και σύµφωνα µε τις κλίσεις της µελέτης.
Επί της ως άνω διαµορφωθείσης στρώσεως (υποβάσεως) διαστρώνεται το θραυστό υλικό
κατασκευής της βάσεως του πεζόδροµου δια διαβαθµισµένου υλικού θραυστού λατοµείου µε
διαβάθµιση κατηγοριών Α έως ∆. Η διάστρωση του αδρανούς υλικού της βάσεως επί της
διαµορφούµενης επιφανείας της υπόβασης γίνεται σε δύο στρώσεις τουλάχιστον 10 cm ανά
στρώση αφού προηγουµένως το προϊόν διαβραχεί ώστε να αποκτήσει την βέλτιστη υγρασία
που απαιτείται δια την πλήρη συµπύκνωση της κάθε στρώσης. Η συµπύκνωση γίνεται µε
κατάλληλο σε µέγεθος και υποδύναµη δονητικό ή στατικό οδοστρωτήρα.
Στην συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες συµπυκνώσεως όπως αυτό προδιαγράφεται στην
ΠΤΠ-0155 και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2, 6 και 7 αυτής. Το ολικό πάχος της
βάσεως µετά την συµπύκνωση είναι µεταβλητού πάχους ανάλογου της κλίσης.

Επίστρωση γεωυφάσµατος
Στις περιπτώσεις όπου πρέπει να διασφαλίζεται η αποχέτευση - αποστράγγιση και να
εµποδίζεται η άµµος, να εισχωρεί στην υπόβαση (δηµιουργώντας έτσι κενά κάτω από την
επίστρωση), χρησιµοποιούνται µη πλεκτά υφάσµατα (Γεωυφάσµατα), που είναι
κατασκευασµένα από ανόργανο υλικό που δεν σαπίζει και τα οποία είναι τοποθετηµένα
πάνω στην τελική επιφάνεια εδράσεως.
Το γεωύφασµα αποτελείται από πολυεστερικό νήµα, µε µη υφασµένες ίνες, οι οποίες είναι
αποκλειστικά µηχανικώς επεξεργασµένες χωρίς θερµικές ή χηµικές παρεµβάσεις. Το δίκτυο
του πολυεστερικού νήµατος είναι κινητό καί µεταβλητού σχήµατος µε αποτέλεσµα να είναι
ελαστικό καί εύκαµπτο καί έτσι να µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Εχει
υψηλή αντοχή σε διάτρηση, αντέχει σε υψηλές καταπονήσεις είναι υδατοπερατό καί
ιδιαίτερα ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εχει
βάρος 125 gr/m² και πάχος 1,7 mm. Το γεωύφασµα έχει και τις εξής χαρακτηριστικές
ιδιότητες:
Αντοχή σε εφελκυσµό

: 9ΚΝ/m

Επιµήκυνση

: 80%

Αντοχή σε διάτρηση :1150Ν CX
Μέγεθος πόρου

: 0,09 mm

∆ιαπερατότης µε 2 ΚΝ/m²

: 219 x 10-³ m/sec κατά µήκος

:414 x 10-³ m/sec κατά πλάτος
∆ιαπερατότης µε 200 ΚΝ/m² : 1,9 x 10-³ m/sec κατά µήκος
:419 x 10-³ m/sec κατά πλάτος
Το γεωύφασµα θα είναι POLYFELT TS/50 της εταιρείας POLYKEM

Τρόπος εργασίας διαστρώσεως στρώµατος άµµου
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Προ της τοποθετήσεως των κυβόλιθων σχηµατίζεται στρώση από άµµο κατά προτίµηση
γρανιτώδους πυριτικού ή ανθεκτικού ασβεστολιθικού κόκκου που περιέχει το πολύ µέχρι 3%
κατά βάρος ιλύ, άργιλλο ή υπολείµµατα θρυµµατισµού.
Εχει µια κοκκοµετρική σύνθεση µε κόκκους µέγιστης διαµέτρου των 7 χιλιοστών και
κόκκους κάτω από τα 4 χιλιοστά σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.
Το πάχος του στρώµατος άµµου, είναι της τάξεως των 30 έως 50 mm εξαρτώµενο από την
συµπιεστότητα της υπόβασης.
Σε καµία περίπτωση οι κλίσεις δεν πρέπει να επιτευχθούν µε µεταβολή του πάχους αυτού
του στρώµατος άµµου διότι η µεταβολή αυτή, πράγµατι θα προκαλούσε διαφορετικές
καθιζήσεις της επιστρώσεως που θα έθεταν σε κίνδυνο την επιπεδότητα.

Τοποθέτηση των στοιχείων και δόνηση για σταθεροποίηση (συµπίεση)
Η τοποθέτηση πραγµατοποιείται συνήθως, µε το χέρι µέσω της εν ξηρώ παραθέσεως των
στοιχείων µέχρις ότου επιτευχθεί η σταθεροποίηση, µε δόνηση. Για την δόνηση πρέπει να
χρησιµοποιηθεί δονητής µε λαστιχένια πλάκα ή κύλινδρο και στα δύσκολα σηµεία (όπου δεν
χωράει δονητής) µε ένα κοµµάτι ξύλου 10 x 10 εκατ., θα κτυπηθούν ελαφρά οι κυβόλιθοι. Η
επίστρωση δεν πρέπει να υποβάλλεται σε άλλες φορτίσεις εκτός της διελεύσεως του Τεχνίτη
τοποθέτησης και των εργαλείων του.
Τα στοιχεία πρέπει να τοποθετούνται σε 1-1,5 εκατοστά περίπου, πάνω από τα υψόµετρα
µελέτης, η επακόλουθη συµπίεση φέρνει την επίστρωση στο επιθυµητό υψόµετρο. Κοντά
στην περίµετρο ή σε άλλα Τεχνικά έργα (φρεάτια κ.λ.π.) είναι απαραίτητο να κοπούν τα
στοιχεία µε το ειδικό κοπτικό εργαλείο.
Οι κυβόλιθοι είναι προκατασκευασµένοι, σχήµατος, χρώµατος και διαστάσεων σύµφωνα µε
την τεχνική περιγραφή του έργου και έχουν τα εξής ειδικότερα χαρακτηριστικά στις
διαστάσεις 10Χ10Χ10:
Αντοχή σε θλίψη

: 285 Kg/cm

Αντοχή σε κάµψη

: 55 Kg/cm

Υδατοαπορροφητικότητα

: 3,40%

Φθορά κατόπιν τριβής: 24,60 cm3/50 cm

Σφράγισµα τελικής επιφανείας επιστρώσεως
Μόλις σταθεροποιηθεί η επίστρωση, πάνω από τους κυβόλιθους απλώνεται ένα στρώµα
άµµου η οποία έχει περάσει από λεπτό κόσκινο, για µια πρώτη πλήρωση των αρµών. Κατ’
εξοχήν κατάλληλη θεωρείται η ποταµίσια άµµος.
∆ιαδοχικές στρώσεις άµµου, που εκτελούνται µε επιµέλεια του χρήστου (διάστρωση άµµου σκούπισµα µε βούρτσα ή σκούπα), επιτρέπουν µια ολοκληρωτική πλήρωση που διασφαλίζει
το τέλειο αυτοµπλοκάρισµα των στοιχείων, µεταξύ τους.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

1.Γενικά
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή, αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών παραγωγής,
µεταφοράς και διάστρωσης χυτού σκυροδέµατος, στις σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
και στον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής των εργασιών αυτών.
Οι κανονισµοί που θα εφαρµοσθούν και αφορούν στο αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής:
1. Ελληνικός Κανονισµός για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο
Σκυρόδεµα , ΦΕΚ. 1329β-6 Νοεµβρίου 2000.
2 .Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός 2000, ΦΕΚ 2184-20 ∆εκεµβρίου
1999.
3. ∆ιόρθωση λαθών στον Ελληνικό Αντισεισµικό κανονισµό (ΕΑΚ-2000), ΦΕΚ
423β-12 Απριλίου 2001.
4. Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού
Αντισεισµικού Κανονισµού», ΦΕΚ 781β,-18 Ιουνίου 2003.
5. Τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού ΕΑΚ-2000,
ΦΕΚ 1154β- 12 Αυγούστου 2003.
6. Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000, ΦΕΚ 447β, 5
Μαρτίου 2004.
7. Έγκριση Νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Οπλισµένου Σκυροδέµατος 2008 (ΚΤΧ
2008) ΦΕΚ1416Β’ 17-7-2008.
8. Ελληνικός Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων, Β.∆. ΦΕΚ 325α 31/12/1945.
9. Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 97, ΦΕΚ315/Β/17-4-97,
ΦΕΚ 479/Β/11-6-97, ΦΕΚ537/Β/1-5-02.
10. Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµένου σκυροδέµατος (ΚΤΧ00), ΦΕΚ 381/Β/24-2-00.
11. Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισµένου σκυροδέµατος, ΦΕΚ
649/Β/18-7-06

12. Νέες διατάξεις για κοντά υποστυλώµατα, τροποποίηση ΕΑΚ-ΕΚΩΣ
ΦΕΚ270/Β/16-3-2010

13. Περί Κανονισµού Τσιµέντων για έργα από σκυρόδεµα (Π.∆/γµα
244/29.2280-ΦΕΚ 69/A/28.3.1980.
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Επίσης ισχύουν και εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα Σχέδια Προτύπων του
Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ):
15. ΕΛΟΤ 344:
Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος
από θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή προς την συµβατική αντοχή.
16. ΕΛΟΤ 345:
Νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος
17. ΕΛΟΤ 346:
Έτοιµο σκυρόδεµα
18. ΕΛΟΤ 408:
Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέµατα
19. ΕΛΟΤ 515:
Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι
χαµηλή.
20. ΕΛΟΤ 517:
Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.
14.

Η ποιότητα του σκυροδέµατος είναι C20/25 για όλες τις κατασκευές, εκτός από τις πλάκες
επί εδάφους διαµόρφωσης του υπαιθρίου χώρου που είναι C16/20 ή C12/15, όπως
προβλέπεται από τη Στατική Μελέτη, την Αρχιτεκτονική Μελέτη και τα λοιπά στοιχεία του
έργου. Ως υλικά παρασκευής του σκυροδέµατος νοούνται το τσιµέντο, τα αδρανή, το νερό
και τα τυχόν πρόσθετα του σκυροδέµατος. Όλα τα υλικά του σκυροδέµατος πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος. Οι
απαιτούµενες δειγµατοληψίες και έλεγχοι των υλικών γίνονται µε ευθύνη και δαπάνες της
Αναδόχου, ενώ οι τυχόν απαιτούµενες εγκρίσεις δίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Σύνθεση Σκυροδεµάτων
Το σκυρόδεµα πρέπει να µελετηθεί και να παρασκευασθεί έτσι ώστε:
Να έχει οµοιογένεια
Να έχει την εργασιµότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και να συµπυκνωθεί
ικανοποιητικά µε τα διαθέσιµα µέσα, και
Να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες που
απαιτούνται για το έργο.
Nα έχει την κάθιση που προδιαγράφετε από την στατική µελέτη.
Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέµατος θα καθοριστούν από
εργαστηριακή µελέτη σύνθεσης. Υπόχρεος για την διενέργεια της µελέτης σύνθεσης και για
την καταβολή της σχετικής δαπάνης είναι ο Ανάδοχος του έργου.
Η σύνθεση του σκυροδέµατος θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η έγκριση αυτή
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την τελική ποιότητα του σκυροδέµατος. Σε
περίπτωση που θα προστεθεί στο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη ή µετά από εντολή της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, βελτιωτικό υλικό (αερακτικό, στεγανωτικό, κ.λπ.) ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να το προσθέσει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή. Η προµήθεια όµως του υλικού
αυτού θα πληρωθεί ιδιαιτέρως.
Ανάµιξη – Παρασκευή
Η εγκατάσταση παρασκευής του σκυροδέµατος πρέπει να επιτρέπει ακριβέστατη ρύθµιση
της αναλογίας των στοιχείων συνθέσεως του συµπεριλαµβανοµένου και του νερού καθώς
και κάθε ενδεχόµενη αλλαγή των ποσοτήτων των στοιχείων αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος.
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Μεταφορά, ∆ιάστρωση, Συµπύκνωση και Συντήρηση Σκυροδέµατος
Ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος αντίστοιχα, υπεύθυνος για την εφαρµογή τους είναι o Ανάδοχος. Ιδιαίτερα σε
ότι αφορά τον αριθµό και τα είδη των δονητών που θα χρησιµοποιηθούν για την
συµπύκνωση του σκυροδέµατος (εσωτερικός δονητής, δονητής ξυλοτύπου, δονητής
επιφάνειας κ.λπ.) θα καθορίζονται κατά περίπτωση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε
συνεργασία µε τον Ανάδοχο.
Για τη σωστή συντήρηση του σκυροδέµατος, λόγω του µικρού σχετικώς όγκου του θα
περιβληθεί η εξωτερική επιφάνειά του µε διαβρεχόµενη λινάτσα επί 28 ηµέρες µετά τη
διάστρωσή του.
Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων:

α)Έτοιµο Σκυρόδεµα
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παραγρ. 12.1. του άρθρου 12 του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος, για το εργοστασιακό και το εργοταξιακό έτοιµο σκυρόδεµα. Σε κάθε
περίπτωση υπεύθυνος για την ποιότητα κ.λπ. του σκυροδέµατος είναι ο Ανάδοχος του έργου,
ο οποίος υποχρεούται να προβαίνει στους καταλλήλους κατά περίπτωση ελέγχους και
δοκιµές.

β)Σκυροδέτηση µε Χαµηλή ή Ψηλή θερµοκρασiα Περιβάλλοντος
Ισχύουν οι παράγραφοι 12.7 και 12.8 του άρθρου 12 του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος, αντίστοιχα.

γ)∆ειγµατοληψίες και Έλεγχοι Συµµορφώσεως
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος,
ειδικότερα στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταστήσει στο εργοτάξιο συγκρότηµα
παραγωγής σκυροδέµατος, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις της παραγρ. 13.5 για το
εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων.
Ανάλογα µε τις συνθήκες τον έργου η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα καθορίσει τον αριθµό των
δοκιµίων που θα ελέγχονται σε µικρές ηλικίες, ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπονται µε
ικανοποιητική προσέγγιση η αντοχή των 28 ηµερών.

Αρµοi ∆ιακοπής Εργασiας Σκυροδέτησης
Λίγη ώρα µετά τη σκυροδέτηση οι αρµοί εργασίας θα τρίβονται µε συρµατόβουρτσα έτσι
ώστε να αποµακρύνεται η τσιµεντοκονία και να απογυµνώνονται οι κόκκοι των αδρανών.
Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρµοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώµα και θα
πλένονται µε νερό υπό πίεση. Κατά τη στιγµή της σκυρόδεσης, οι αρµοί πρέπει να είναι
κορεσµένοι, χωρίς όµως να έχουν ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειάς τους.
Αν υπάρχει κατακόρυφος αρµός η σκυροδέτηση θα αρχίζει από τη θέση του αρµού.
Οι αρµοί εργασίας θα είναι περίπου κάθετοι προς τη διεύθυνση διαστρώσεως.
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Υποχρεώσεις
Υπεύθυνος για την διενέργεια όλων των ελέγχων και διαδικασιών δοκιµών είναι o Ανάδοχος
του Έργου, τον οποίο βαρύνουν όλες οι απαιτούµενες για τον σκοπό αυτό δαπάνες, όλα τα
αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών κοινοποιούνται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής αποκλίσεως µε τα οποία έγινε η µελέτη συνθέσεως
είναι ο Ανάδοχος.
Υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για τη συµβατική αντοχή του, τη
συµπεριφορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητά του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές
και γενικά όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Προδιαγραφή αυτή, είναι ο Ανάδοχος
του έργου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα
κριτήρια συµµορφώσεως.
Οι έλεγχοι ποιότητας γίνονται στα εργαστήρια των Α.Ε.Ι. στα εργαστήρια του Υ.∆.Ε. και σε
ιδιωτικά εργαστήρια σκυροδέµατος που εποπτεύονται από το Υ.∆.Ε.
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να διενεργεί για λογαριασµό τον ελέγχους που τον βοηθούν
στην βελτίωση της ποιότητας του σκυροδέµατος. ∆εν έχει όµως το δικαίωµα να προβαίνει
χωρίς την άδεια της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε ελέγχους που είναι δυνατόν να έχουν
επίπτωση στην ασφάλεια του έργου, όπως π.χ. η αποκοπή δοκιµίων από την κατασκευή ή η
δοκιµαστική φόρτιση.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία παρακολουθεί όλες τις εργασίες δοκιµών και ελέγχων και
ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατά τους, επίσης έχει το δικαίωµα να απαιτήσει πρόσθετους
ελέγχους, π.χ. λήψη δοκιµίων για τον έλεγχο της αντοχής του σκυροδέµατος σε µικρές
ηλικίες, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση όλων των σκυροδεµάτων κάθε κατηγορίας, θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµου
σκυροδέµατος, βάσει των διαστάσεων των εγκεκριµένων σχεδίων.

2. Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής:
Στη βάση των πάσης φύσεως θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα (µπετόν
καθαριότητας) σε πάχος 10cm και θα εξέχει τουλάχιστον 10cm από την περίµετρο του
αντίστοιχου θεµελίου. Μπετόν καθαριότητας τοποθετείται κάτω από το κτίριο, και κάτω
από την δεξαµενή, κάτω από τη θεµελίωση των τοιχίων περίφραξης. Επίσης τοποθετείται
όπου αλλού προδιαγράφεται από την µελέτη
.
3. Βιοµηχανικά προκατασκευασµένα κράσπεδα
Οπου προδιαγράφονται από την µελέτη
4. Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ή C16/20.
Προβλέπεται σύµφωνα µε τη µελέτη:

Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 στην κατασκευή του συνόλου του φέροντος
οργανισµού (περιλαµβάνονται στηθαία, πέργκολες, στέγαστρα, σκίαστρα κ.λ.π.) του
κτιρίου και των στεγασµένων χώρων (θεµελίωση και ανωδοµή), της δεξαµενής και των
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

51



τοιχίων περίφραξης . Η σκυροδέτηση ανεστραµµένων δοκών και στηθαίων θα γίνεται
ταυτόχρονα µε τη διάστρωση της πλάκας.
Σκυρόδεµα C20/25 προβλέπετε στη κατασκευή δαπέδου υπογείου στo πάτωµα
υπογείου προβλέπονται αρµοί διαστολής, πλάτους 2cm και βάθους όσο το πάχος του
δαπέδου, ούτως ώστε να διακόπτετε η σκυροδέτηση µε τα κατακόρυφα φέροντα
στοιχεία. Το διάκενο των αρµών θα πληρωθεί µε φύλλο διογκωµένης πολυστερίνης
(10kg/m3) που θα έχει ύψος, το πάχος του δαπέδου, µειωµένου κατά 2cm. Οι αρµοί
αυτοί θα σφραγιστούν τελικά µε ειδική ασφαλτική µαστίχα της εκλογής της Υπηρεσίας,
σε βάθος από την επιφάνεια 2cm, επίσης συνήθως προβλέπονται διακοσµητικές εγκοπές
(ψευδαρµοί), πλάτους 1,5-2cm και βάθους 1cm που κατασκευάζονται µε συµπίεση
στραντζαριστής ή ξύλινης λαδωµένης τάβλας, επάνω στο νωπό ακόµα σκυρόδεµα, µετά
από επίπαση µε κατάλληλο κόσκινο άχνης τσιµέντου, σε αναλογία 0,5kg/m2. Η
επιφάνεια του δαπέδου σκουπίζεται µε πλατιά σκούπα νάϋλον, µε κινήσεις παράλληλες
µεταξύ τους και κάθετες προς τον άξονα µήκους της επιφάνειας σε κατάλληλο χρόνο,
αφού τραβήξει το σκυρόδεµα.
 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 προβλέπετε για την κατασκευή πεζοδροµίων , γενικά
πατωµάτων αυλής και στην κατασκευή πάγκων, καθιστικών, κεντρικού διαδρόµου,
ράµπα , θεµελίωσης κερκίδων , ξύλινης πέργκολας, θεµελίωση και κατασκευή
γούρνας, βρύσης, για την θεµελίωση εξοπλισµού όπως κούνιες, κάδοι κ.τ.λ. και όπου
αλλού προβλέπετε από την µελέτη.
 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 στην κατασκευή πρεκιών, σενάζ, ποδιών, στέψεων
πλινθοδοµών κ.λ.π. που η επιφάνεια τους ή και τµήµα τους παραµένει ανεπίχριστη.
 Επίσης στην κατασεκυή όλων των παραπάνω, έστω και αν επιχρίονται σ’ όλη την
επιφάνεια τους, στην περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από
C16/20.
 Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 στην κατασκευή των κλιµάκων, πλατύσκαλων και
ραµπών ανόδου ή καθόδου, από αύλειο χώρο σε οποιαδήποτε στάθµη κτιρίου ή
στεγασµένου χώρου που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεµα
C20/25 (περιλαµβανοµένων θεµελίων, τοιχωµάτων, τυχόν στηθαίων κ.λ.π.)
 Στην κατασκευή των θεµελίων και τοιχίων περίφραξης όπου από τη µελέτη
προβλέπεται να γίνει από σκυρόδεµα C20/25.
 Στην κατασκευή κλιµάκων επικοινωνίας τµηµάτων αυλείου χώρου µε διαφορετική
στάθµη και τη θεµελίωση τους, όπου η µελέτη προβλέπει να κατασκευαστούν από
σκυρόδεµα C20/25.
 Στην κατασκευή της βάσεως κ.λ.π. στοιχείων της περίφραξης (τοιχεία, κολώνες,
σαµάρια κ.λ.π.) που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεµα C16/20
ή C20/25.
 Στην κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης που η µελέτη προβλέπει να γίνει µε
σκυρόδεµα C16/20 ή C20/25.
 Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τµήµα της που η µελέτη προβλέπει να γίνει µε
σκυρόδεµα C16/20 ή C20/25.

5. Ξυλότυποι
Για τους ξυλότυπους και τα ικριώµατα ισχύουν οι σχετικοί όροι του Β.∆/τος της 18-254 (ΦΕΚ 160/ Α / 26-7-54), όπως αναθεωρήθηκαν από τον κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 266/Β/9-5-85), και του Β.∆/τος της 17-2-56 (ΦΕΚ 106/Α/19-456) "περί ασφαλείας των εν τοις οικοδοµικές" εργασίες ασχολουµένων εργατών και
τεχνιτών", σε συνδυασµό µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.
Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα πρέπει να παρουσιάζουν την αναγκαία αντοχή για τις
φορτίσεις στις οποίες πρόκειται να υποβληθούν.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

52
Η κατασκευή του ξυλότυπου θα είναι ακριβής ως προς τη θέση, την στάθµη και
στέρεη, ώστε να αποτραπούν αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά την σκυροδέτηση, επίσης
το δέσιµο του ξυλοτύπου πρέπει να επιτρέπει την ευχερή συµπύκνωση του
σκυροδέµατος.
Σε όλες τις εξωτερικές ακµές των στοιχείων της κατασκευής θα τοποθετηθούν
φαλτσογωνιές διαστάσεων 2x2 εκ στον ξυλότυπο. Αυτό δεν ισχύει για τους αρµούς
διακοπής σκυροδέτησης.
Πρέπει απαραίτητα να γίνεται έλεγχος και των κατασκευών που πάνω τους θα
στηριχθούν οι ξυλότυποι, ιδιαίτερα όταν αυτοί στηρίζονται απευθείας στο έδαφος.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή
υποχώρησης των ξυλοτύπων.
Στην περίπτωση κατασκευής ξυλοτύπων µετά τη σκυροδέτηση στοιχείων, η επισκευή
στοιχείων, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική διαδικασία συναρµολόγησής τους, ώστε να
µην υπάρχουν κραδασµοί ή ταλαντώσεις ή κρούσεις στα νωπά ήδη σκυροδέµατα των
στοιχείων. Η ειδική αυτή διαδικασία θα τίθεται προηγουµένως υπό την έγκριση
έγκριση της Επίβλεψης.
Η σύνθεση των ξυλοτύπων πρέπει να είναι τέτοια που να µπορούν να αφαιρεθούν
εύκολα και ακίνδυνα, χωρίς κρούσεις και κραδασµούς.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να προβλέπονται διατάξεις σφηνών, κοχλιών κ.λπ.
Για να καθαρίζονται εύκολα οι ξυλότυποι, πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος
πρέπει να προβλέπονται οπές σε κατάλληλες θέσεις, όπως π.χ. στους πυθµένες δοκών.
Τα ικριώµατα πρέπει να είναι ικανά να παραλαµβάνουν οριζόντιες δυνάµεις (άνεµος,
κρούσεις). Για τον σκοπό αυτό θα διατάσσονται κατάλληλοι διαγώνιοι σύνδεσµοι. Τα
µήκη λυγισµού των υποστυλωµάτων θα µειώνονται µε την προσθήκη συνδέσµων
χιαστί ή µε άλλη κατάλληλη διάταξη.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη της διάστρωσης θα ελέγχει αν η
διαµόρφωση συµφωνεί µε τα σχέδια, καθώς επίσης και την ευστάθεια και την
στερεότητα των ξυλοτύπων.
Τα υποστυλώµατα των ικριωµάτων θα είναι ευθεία ξύλα µε µικρότερη πλευρά
διατοµής µεγαλύτερη ή ίση µε 7 εκ. Κατά την κατασκευή ξυλοτύπων για πλάκες µε
πάχος µέχρι 18 εκ επιτρέπεται η χρησιµοποίηση υποστυλωµάτων που θα αποτελούνται
από δύο κοµµάτια συνδεδεµένα µεταξύ τους.
Όταν πρόκειται για πλάκες, αυτά τα υποστυλώµατα µπορεί να τοποθετούνται εναλλάξ
µε τα ακέραιά τους. Όταν πρόκειται για δοκούς µπορεί να τοποθετείται ένα τέτοιο
υποστύλωµα ανά τρία το πολύ ακέραια. Υποστυλώµατα που θα αποτελούνται από
περισσότερα από δύο κοµµάτια απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν.
Κατά την κατασκευή πολυωρόφων ικριωµάτων, πρέπει οι κατακόρυφοι άξονες των
υποστυλωµάτων να συµπίπτουν από όροφο σε όροφο.
Η κατασκευή των ξυλοτύπων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε κατά την αφαίρεσή τους να
είναι δυνατή η διατήρηση µερικών υποστυλωµάτων, που λέγονται υποστυλώµατα
ασφάλειας, χωρίς να διαταραχθεί η αρχική τους ισορροπία. Σε δοκούς µε άνοιγµα µέχρι
6.00 m αρκεί ένα υποστύλωµα ασφαλείας στη µέση. Σε δοκούς µε µεγαλύτερο άνοιγµα
πρέπει να διατάσσονται δύο υποστυλώµατα ασφάλειας.
Για τα ικριώµατα σηµαντικών τµηµάτων πρέπει να γίνουν στατικοί υπολογισµοί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Γερµανικών Κανονισµών ξύλινων κατασκευών. Όταν
πρόκειται για συνηθισµένα έργα και για ικριώµατα µε απλή διάταξη, µε ανοίγµατα
µέχρι 6.50 m και ύψη µέχρι 5.00 m ο υπολογισµός µπορεί να παραλείπεται. Οι
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απαιτούµενοι υπολογισµοί Θα γίνουν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση
και θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Για τον στατικό υπολογισµό των ικριωµάτων και ξυλοτύπων θα παίρνονται υπόψη τα
ακόλουθα κατακόρυφα φορτία: το ίδιο βάρος τους, το βάρος του νωπού σκυροδέµατος,
βάρη που να αντιστοιχούν σε πιθανές συσσωρεύσεις σκυροδέµατος σε ορισµένες
θέσεις, το βάρος των εργαλείων µεταφοράς η επιρροή των κρούσεων κατά το άδειασµα
των δοχείων και τα βάρη των εργατών.
Θα παίρνονται ακόµα υπόψη τα ακόλουθα φορτία: ανεµοπίεση, κάθε άλλη τυχόν
αναπτυσσόµενη οριζόντια δύναµη και, τέλος, οριζόντια δύναµη που ενεργεί στο ύψος
του σανιδώµατος ίση µε το 10/100 του ολικού κατακόρυφου φορτίου, που πάρθηκε
υπόψη για τον υπολογισµό. Για τους πλευρικούς ξυλότυπους θα παίρνεται υπόψη η
ώθηση του νωπού σκυροδέµατος και κυρίως όταν αυτό είναι πλαστικό ή ρευστό.
Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση λυοµένων µεταλλικών ικριωµάτων που πληρούν τις
απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Η χρήση µεταλλικών ικριωµάτων δεν θα δηµιουργεί
πρόσθετα δικαιώµατα ούτε στον εργοδότη ούτε στον Ανάδοχο.
Προβλέπονται στη µορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην στατική και
αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής για τον εγκιβωτισµό των πάσης φύσεως
διαστρωνοµένων σκυροδεµάτων.
 Θα κατασκευαστούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέµατος,
µετά του όποιου σιδηρού οπλισµού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων,
των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης.
 Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια µεγαλύτερη από ένα
τοις χιλίοις. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλότυπου ή και
κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέµατος, εφ’ όσον η κακοτεχνία έγινε
αντιληπτή µετά τη διάστρωση.
 Σε όλες τις ακµές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς
καθορίζονται από τη µελέτη.
 Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακόρυφων στοιχείων µε µη φέροντα τοιχώµατα θα
τοποθετηθεί υλικό, π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία τους,
όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισµικής συµπεριφοράς. Σε περίπτωση
ανεπίχριστων επιφανειών, στη θέση επαφής θα διαµορφώνεται σκοτία.
 Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που απορρέουν από τις
ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδοµικών εργασιών, έτσι που να
εξασφαλίζεται το επιθυµητό αποτέλεσµα, ιδίως σε ανεπίχριστες επιφάνειες.
Χρόνος ∆ιατήρησης και Αφαiρεσης των Ξυλοτύπων
Το χρονικό διάστηµα διατήρησης των ξυλοτύπων από την στιγµή που θα τελειώσει η
διάστρωση εξαρτάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το είδος, το µέγεθος
και τις επιβαρύνσεις του έργου καθώς και από τις καιρικές συνθήκες της περιόδου
κατασκευής. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει το ίδιο το στοιχείο, αν π.χ. αυτό είναι οριζόντιο ή
κατακόρυφο, η θέση του ξυλότυπου.
Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται για εκείνα τα τµήµατα του έργου που κατά τον χρόνο
αφαίρεσης των ξυλοτύπων φορτίζονται µε ολόκληρο το φορτίο υπολογισµού τους ή µε
πρόσθετα φορτία. Π.χ. όταν σ αυτά στηρίζονται ικριώµατα υπερκειµένων κατασκευών.
Για καλές καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία> +5οC) και συνηθισµένες κατασκευές
ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες διατήρησης των ξυλοτύπων σε ηµέρες:
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Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Ι

ΙΙ

1

Πλευρικοί ξυλότυποι δοκών, πλακών,
υποστυλωµάτων και τοιχίων

2 ηµ

3 ηµ

2

Ξυλότυποι πλακών και δοκών

5 ηµ

8 ηµ

3

Ξυλότυποι πλακών και δοκών ανοίγµατος > 5m

10 ηµ

3 ηµ

4

Υποστυλώµατα ασφαλείας δοκών πλαισίων και
πλακών ανοίγµατος

28 ηµ

8 ηµ

Πάντως οι ξυλότυποι θα αφαιρούνται έπειτα από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Αν κατά την διάρκεια της πήξης συµβεί παγετός οι προθεσµίες διατήρησης των
ξυλοτύπων θα παρατείνονται κατά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε εκείνο του
παγετού. Η αφαίρεση των ξυλοτύπων θα γίνεται σταδιακά, χωρίς κρούσεις και
δονήσεις.
6. Κατηγορίες ξυλοτύπων
Οι ξυλότυποι που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του έργου ταξινοµούνται ως
προς το σχήµα.

6.1 Ξυλότυποι Επιπέδων Επιφανειών
Νοούνται ξυλότυποι επιπέδων τοιχωµάτων ή πλακών, ξυλότυποι αγωγών, ευθύγραµµοι
ή σε καµπύλη, ορθογωνικής διατοµής και γενικά ξυλότυποι που δεν αναφέρονται
ρητώς στα παρακάτω εδάφια.

6.2 Ξυλότυποι Μικροκατασκευών
Νοούνται οι ξυλότυποι που χρησιµοποιούνται σε κατασκευές όπως φρεάτια, οχετοί,
επίστεψης ή σενάζ τοίχων, βαθµίδες, υποδοχές ενσωµατωµένων τεµαχίων κ.λπ.
6.3 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
Νοούνται οι ξυλότυποι που είναι καµπλύλοι.
.
7. Βιοµηχανικοί χαρτότυποι
Χρήση βιοµηχανοποιηµένων χαρτότυπων (χάρτινα καλούπια) αποαδιαροχοποιηµένο
χαρτόνι µιας χρήσεως, µε τελικά ενισχυµένη στρώση, σε µορφή σπιράλ,
χρησιµοποιούνται σε υποστυλώµατα κυκλικής διατοµής. Πριν την τοποθέτηση του
σιδηροπλισµού θα γίνεται οπωσδήποτε παραλαβή των ξυλότυπων που θα µνηµονεύεται
στο ηµερολόγιο του έργου.
8. Σιδηροί οπλισµοί
Για τον σιδηρούν οπλισµό των κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα ισχύουν:
· Κανονισµός τεχνολογίας χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (2008)
· Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος -97
· Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (EKOΣ 2000).
Θα χρησιµοποιηθεί χάλυβας σκυροδέµατος Β500C


Ο χάλυβας πριν χρησιµοποιηθεί θα καθαρίζεται από ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές
σκουριές
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της προβλεπόµενης µορφής και
ακριβούς θέσης των οπλισµών, καθώς και στην καλή σύνδεση µε σύρµα των
συνεχών εφελκυόµενων ή θλιβόµενων ράβδων (κύριοι οπλισµοί) µε τον οπλισµό
διανοµής και τους συνδετήρες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην σύνδεση των
βλήτρων µε τους συνδετήρες Ψ2 και µε τον διαµήκη οπλισµό ώστε το
χρησιµοποιούµενο σύρµα θα είναι διπλάσιας διαµέτρου από το συνήθως
χρησιµοποιούµενο. Πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος η Επιβλέπουσα
Υπηρεσία θα ελέγχει τη διάταξη και τις διατοµές των οπλισµών.
Κατά την διάρκεια της διάστρωσης ο οπλισµός πρέπει να συγκρατείται στην ακριβή
θέση τον, µε ανάρτηση των σιδηρών ράβδων και χρησιµοποίηση ανάστροφων
αναβολέων (καβαλέτων). Ιδιαίτερα για τον άνω οπλισµό των πλακών και δοκών
πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση στη θέση τον κατά την διάρκεια διάστρωσης
τον σκυροδέµατος.
Οι οπλισµοί πρέπει να περιβάλλονται τελείως από τη µάζα του σκυροδέµατος, χωρίς
να µένουν κενά. Σε περίπτωση υγρού σκυροδέµατος, οι οπλισµοί θα επαλείφονται µε
γαλάκτωµα τσιµέντου που πρέπει απαραιτήτως κατά την διάστρωση τον
σκυροδέµατος να είναι ακόµα τελείως νωπό, και θα περιβάλλονται µε στρώµα
πλαστικού σκυροδέµατος.
Η τελική επικάλυψη όλων των οπλισµών και των συνδετήρων θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 2,5 εκ στις πλάκες και 3.0 εκ στα υπόλοιπα στοιχεία από σκυρόδεµα.
Όπου τοποθετείται καθοδική προστασία η εν λόγω επικάλυψη µπορεί να µειωθεί στα
2cm. Οι επικαλύψεις αυτές θα τηρούνται οπωσδήποτε, εάν δεν αναφέρεται ακόµα
µεγαλύτερη επικάλυψη στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Για την τήρηση των
επικαλύψεων οι οπλισµοί θα συγκρατούνται µε τον κατάλληλο για τον σκοπό αυτό
τρόπο.
Εάν τµήµα του έργου µε οπλισµό στην κάτω επιφάνειά του κατασκευάζεται απ’
ευθείας επάνω στο έδαφος, η επιφάνεια αυτή του εδάφους πρέπει να καλύπτεται
προηγουµένως µε στρώµα σκυροδέµατος πάχους τουλάχιστον 5 εκ.
Η διαµόρφωση των οπλισµών, οι κατά µήκος ενώσεις των ράβδων, οι ακτίνες
καµπύλωσης, οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων, τα µήκη επικάλυψης και οι
υπόλοιπες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια της µελέτης
εφαρµογής και τις απαιτήσεις των Ελληνικών Κανονισµών έργων οπλισµένου
σκυροδέµατος.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει έλεγχο της ποιότητας των
σίδηρών οπλισµών. Ο έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που
αναφέρονται παραπάνω στην παρούσα Τεχνικής Προδιαγραφή και το κόστος τους
θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
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ΤΜΗΜΑ 3
ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ
3.1

ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις επόµενες παραγράφους, οι εργασίες που
καλύπτονται από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελούνται σύµφωνα µε τις πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
Γενικώς προτιµάται στην ειδικότητα αυτή να χρησιµοποιηθούν προϊόντα Ελληνικής
κατασκευής.
3.1.2
3.1.2.1

Περιγραφή
Εργασίες που Εµπίπτουν στο Τµήµα αυτό

Το τµήµα αυτό αφορά την εκτέλεση όλων των πλινθοδοµών για τους τοίχους των κτιρίων.
Στο τµήµα αυτό δεν περιλαµβάνονται εσωτερικά χωρίσµατα κατασκευασµένα από ειδικά
δοµικά υλικά, αλλά από πλίνθους (εγχώρια τούβλα - οπτοπλίνθους).
3.1.3
Προσόντα
3.1.3.1
Ολες οι εργασίες που αφορούν το τµήµα αυτό θα πρέπει να εκτελούνται από
τεχνίτες ειδικευµένους στο κτίσιµο πλίνθων ή τοιχοποιίας.
3.1.3.2
Η επίβλεψη στο επίπεδο του Εργοδηγού θα πρέπει να γίνεται από άτοµα που θα
έχει εγκρίνει η Επίβλεψη, που θα µπορούν να εµφανίσουν ικανοποιητικές συστάσεις και που
θα έχουν τουλάχιστον πενταετή πρακτική πείρα στο είδος αυτό της εργασίας.
3.1.3.3
Τα στεγανοποιητικά υλικά θα πρέπει να προµηθεύονται από έναν κατασκευαστή
ο οποίος θα αποστείλει ειδικευµένους εκπροσώπους στο εργοτάξιο, για να συµβουλεύσουν
τον Ανάδοχο σχετικά µε τις σωστές διαδικασίες, προφυλάξεις, και για να εκπαιδεύσουν τους
επιτόπου τεχνίτες για τη σωστή τεχνική εφαρµογής των υλικών αυτών.
3.1.4
Απαιτήσεις Ποιότητας Εργασίας
Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, αποκλίσεις
της κατακορύφου στις επιφάνειες των τοίχων, στις γωνίες και τους λαµπάδες, κακοκοµµένοι
πλίνθοι, ανώµαλοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρµοί, κλπ. δεν θα είναι αποδεκτά,
και οποιαδήποτε τέτοια εργασία έχει απορριφθεί από την Επίβλεψη θα κατεδαφίζεται
τελείως και θα κτίζεται εκ νέου µε έξοδα του Αναδόχου. Τα κατεδαφισµένα στοιχεία δεν θα
επαναχρησιµοποιούνται.
3.1.5
3.1.5.1

∆είγµατα
∆είγµατα µεµονωµένων υλικών

Χωριστά δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου, τσιµεντόλιθου, σύνδεσµου, στερεωµάτων και άλλων
διαφόρων εξαρτηµάτων, θα παραλαµβάνονται από τις παρτίδες που έχουν παραδοθεί θα
καταθέτονται στην Επίβλεψη η οποία και θα πρέπει να τα εγκρίνει προτού αρχίσουν οι
εργασίες.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

57
Ολες οι µετέπειτα παραδόσεις θα πρέπει γενικώς να είναι της αυτής ποιότητας όπως και τα
εγκριθέντα δείγµατα.
3.1.5.2

∆είγµατα εργασίας

Αφού εγκριθούν τα µεµονωµένα δείγµατα, θα πρέπει να παρασχεθούν δείγµατα
τελειωµένων επιφανειών περίπου 1000x1500χλστ από κάθε είδος τοιχοποιίας που θα
δείχνουν κάθε τύπο σχεδίου και δοµής, ανάγλυφης εργασίας και συνδέσµων κτισµένα και
αρµολογηµένα κατά τις προδιαγραφές, επάνω σε µια κατάλληλη θεµελίωση. Κατόπιν της
εγκρίσεως από την Επίβλεψη η ποιότητα των εργασιών θα πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη
των παραπάνω δειγµάτων.
3.1.5.3

∆είγµατα υλικών

Η Επίβλεψη θα έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα πλίνθων, τσιµεντόλιθων ή φυσικών
λίθων σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών µε σκοπό να
ελέγξει την ποιότητα των υλικών αυτών.
3.1.6

Επιτόπου Ελεγχος Ποιότητας

3.1.6.1
Θα πρέπει όταν ζητηθεί από την Επίβλεψη ο Ανάδοχος να αποδείξει ότι
πράγµατι οι πλίνθοι και οι τσιµεντόλιθοι διαθέτουν τις ελάχιστες µέσες αντοχές συνθλίψεως,
όπως καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.
3.1.6.2
Θα πρέπει να υποβληθεί ένα επίσηµο πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει τις
αντοχές των πλίνθων και τσιµεντολίθων που θα χρησιµοποιηθούν στις τοιχοποιίες του
έργου.
3.1.7

Σφραγιστικά Υλικά

3.1.7.1

Στοιχεία Κατασκευαστή

Θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη
2 αντίγραφα των προδιαγραφών του
κατασκευαστή καθώς και οι συστάσεις και οι οδηγίες της εφαρµογής του κάθε τύπου
σφραγιστικού υλικού, και διαφόρων άλλων συνεργαζοµένων υλικών. Σε αυτά θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται και δηµοσιευθέντα στοιχεία, πιστοποιητικά, θεωρηµένα έκθεση
δοκιµών εργαστηρίου που θα δείχνει ότι καθένα από τα υλικά είναι σύµφωνο µε τις
απαιτήσεις και γενικώς κατάλληλο για τις προτιθέµενες εφαρµογές.
3.1.7.2

∆είγµατα

Θα πρέπει να υποβληθούν τρία δείγµατα µήκους 300 χλστ για κάθε απαιτούµενο χρώµα και
κάθε τύπο σφραγιστικού υλικού. Το δείγµα θα τοποθετείται µεταξύ 2 λωρίδων υλικού ίδιου ή
αντιπροσωπευτικού των επιφανειών επί των οποίων θα χρησιµοποιηθούν τα σφραγιστικά
υλικά. Θα τοποθετηθούν σε απόσταση το ένα από το άλλο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά
των τυπικών πλατών των αρµών.
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3.2
3.2.1

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συνθήκες Προστασίας Εργασιών

3.2.1.1 Οι εργασίες θα πρέπει να προστατεύονται, χρησιµοποιώντας εγκεκριµένες
µεθόδους, από επιβλαβείς κλιµατολογικές επιπτώσεις.
3.2.1.2 Αµφότερες οι πλευρές εκτεθειµένων τοίχων θα πρέπει να καλύπτονται µέχρι κάτω
κατά τις πρώτες 24 ώρες µετά την κατασκευή τους.
3.2.1.3 Στις σπάνιες περιπτώσεις κινδύνου από παγωνιά, θα πρέπει να λαµβάνονται οι
κατάλληλες προφυλάξεις για την προστασία νεοδοµηθέντων τοίχων.
3.2.2

Γενικοί Κανόνες

3.2.2.1 Ολες οι πλινθοδοµές και οι τσιµεντολιθοδοµές θα πρέπει να είναι αλφαδιασµένες,
κατακόρυφες, σε ορθές γωνίες και ακριβείς, µε πλήρεις στρώσεις κονιάµατος και µε
γεµισµένους όλους τους κατακόρυφους αρµούς.
3.2.2.2 Η εργασία θα πρέπει να γίνεται κατά έναν οµοιόµορφο τρόπο. Κανένα τµήµα δεν
θα πρέπει να υψώνεται περισσότερο από 1µ υπεράνω της γενικής στάθµης.

3.2.2.3 ∆εν θα πρέπει να ενσωµατώνονται σπασµένα ή αλλιώς χαλασµένα τεµάχια έτσι
ώστε το χαλασµένο τµήµα να φαίνεται στην επιφάνεια που θα είναι ορατή όταν τελειώσει η
εργασία.
3.2.2.4 Στις περιπτώσεις που θα πρέπει να µειωθεί το µέγεθος ενός τεµαχίου που θα είναι
ορατό όταν τελειώσει η εργασία, το κόψιµο θα πρέπει να γίνει µε ειδικό πριόνι τοιχοποιίας.
3.2.3

Βρέξιµο και Πλύσιµο

3.2.3.1 Τα τούβλα θα µπορούν να βρέχονται µε καθαρό µη αλµυρό νερό όταν είναι ζεστός
ο καιρός ακριβώς πριν από την τοποθέτηση.
3.2.3.2 Θα πρέπει να υπάρξει επιβεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά µε το βρέξιµο που
απαιτείται για τούβλα. Οι συστάσεις του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθούνται έτσι
ώστε να µειώνεται η αναρρόφηση, να ευκολύνεται το στρώσιµο και να βελτιώνεται η
συναρµογή. Μη αλµυρό νερό θα πρέπει να χρησιµοποιείται για το βρέξιµο και εάν υπάρχει
πιθανότητα παγωνιάς δεν θα πρέπει να βρέχεται.
3.2.3.3 Εάν έχει συσταθεί από τον κατασκευαστή ή εάν έχει απαιτηθεί από την Επίβλεψη,
τα τούβλα θα πρέπει να πλένονται πριν, και εάν χρειασθεί και µετά το κτίσιµο, για να
αφαιρούνται τα άλατα.
3.2.4

Κτίσιµο και Αρµολόγηση
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3.2.4.1 Εκτός εάν δείχνεται διαφορετικά, η αρχή του κτισίµατος των τεµαχίων θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 150 χλστ κάτω από την τελική στάθµη εδάφους.

3.2.4.2 Τα τούβλα για να µην ολισθήσουν θα πρέπει να στερεώνονται χρησιµοποιώντας
ειδικά στηρίγµατα.
3.2.4.3 Ολοι οι κατακόρυφοι αρµοί θα πρέπει να γεµίζονται µε κονίαµα και η τοποθέτηση
να γίνεται επί υποστρώµατος πλήρους κονιάµατος.
3.2.4.4 Το στρώσιµο πρέπει να γίνεται έτσι ώστε τέσσερις στρώσεις να έχουν φθάσει σε
ένα ύψος κατά 40χλστ υψηλότερο από ότι εάν οι στρώσεις αυτές είχαν γίνει χωρίς κονίαµα.
Οι αρµοί πρέπει να διατηρούνται οριζόντιοι και οµοιόµορφοι.
3.2.4.5 Οι κατακόρυφοι αρµοί θα πρέπει να διατηρούνται σε ένα οµοιόµορφο πάχος µε
µέσον όρο 10 χλστ. Οι οριζόντιοι αρµοί θα πρέπει και αυτοί να διατηρούνται σε ένα
οµοιόµορφο πάχος.
3.2.4.6 ∆εν θα πρέπει να κτίζονται περισσότερες από 16 στρώσεις τούβλων σε µία µέρα
χωρίς την άδεια της Επίβλεψης.

3.2.4.7 Το κτίσιµο των τοίχων, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αρµοί χωρίς
κονίαµα ή παρόµοιες κατασκευές, θα πρέπει να γίνεται µε δροµική στρώση ή σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της Επίβλεψης. Οπου απαιτούνται τεµάχια µικροτέρου µεγέθους ή
τερµατισµοί, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια ή συµπαγή τεµάχια κοµµένα
ώστε να σχηµατίζουν τετραγωνισµένες πλευρές.
3.2.4.8 Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, όλα τα τούβλα θα επαλείφονται καλά µε
κονίαµα πριν στρωθούν και όλοι οι αρµοί θα καθαρίζονται µε προσοχή κατά την πρόοδο της
εργασίας.
3.2.5

Μη-Φέροντες Τοίχοι

Οι µη-φέροντες τοίχοι δεν θα πρέπει να κατασκευάζονται συγχρόνως µε τους φέροντες
τοίχους και δεν θα πρέπει να κτίζονται µέχρις ότου να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο
εβδοµάδες αφού έχει αφαιρεθεί ο ξυλότυπος του δαπέδου.
3.2.6
Στρώσιµο, Παρεµβύσµατα για µόνωση, Ενσωµατώσεις Σφραγιστικοί Αρµοί,
Τελειώµατα
3.2.6.1 Οι αρµοί θα πρέπει να ξύνονται έτσι ώστε να µπορούν να δεχθούν τα
παρεµβύσµατα. Τα µεταλλικά παρεµβύσµατα θα πρέπει να σφηνώνονται χρησιµοποιώντας
ξύλινες σφήνες από σκληρό ξύλο.
Κατόπιν, οι αρµοί θα πρέπει να τελειώνονται
χρησιµοποιώντας έναν εγκεκριµένο ασφαλτικό στόκο από ειδικό κατασκευαστή.
3.2.6.2 Τα διάκενα µεταξύ κουφωµάτων πορτών, παραθύρων και άλλων κουφωµάτων και
τοίχων θα πρέπει να στεγανοποιούνται καθώς και οι αρµοί µετακινήσεως στις εξωτερικές
επιφάνειες.
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3.2.7

Ανάµιξη του Κονιάµατος

3.2.7.1

Γενικώς η ανάµιξη διά χειρός δεν θα επιτρέπεται

Για µικρές ποσότητες κονιάµατος θα µπορεί να γίνεται ανάµιξη διά χειρός αλλά µόνο
κατόπιν εγκρίσεως της Επίβλεψης.
Η ανάµιξη του κονιάµατος θα πρέπει να γίνεται µε ένα εγκεκριµένο µηχανικό ανάµικτη
χαρµανιού.
Το κονίαµα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα βρετανικά πρότυπα BS 187 και BS CP 121 ή
ισοδύναµα πρότυπα της Ε.Ε.
3.2.8

Συνδετήρες και Στερεώµατα

3.2.8.1 Οι συνδετήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το βρετανικό πρότυπο BS 1243
και του κατακορύφου στριφτού τύπου, ή ισοδυνάµου πρότυπου της Ε.Ε. και θα
τοποθετούνται όπου καθορίσει η επίβλεψη.
3.2.8.2 Οι διαχωριστήρες
Επίβλεψη.
3.2.9

θα είναι 5 ανά µ² εκτός εάν έχει καθορίσει διαφορετικά η

Αρµοί ∆ιακοπών

Η κατασκευή όλων των αρµών µετακινήσεως θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
εγκεκριµένους τύπους αρµών.
3.2.10

Στεγανοποίηση

Το στεγανοποιητικό παρασκεύασµα από τσιµέντο, άµµο, και στεγανωτικό µάζας, ή άλλο
εγκεκριµένο σύστηµα, θα πρέπει να τοποθετείται σε κατακόρυφη στρώση γύρω από τους
τοίχους αρχίζοντας από την κορυφή της θεµελιώσεως από σκυρόδεµα και συνεχίζοντας
µέχρι 150 χλστ επάνω από την αντίστοιχη οριζόντια στρώση µε προέκταση γύρω από τα
πέδιλα.
3.2.11 Στερέωση θυρών, Κουφωµάτων
3.2.11.1 Τα κουφώµατα των πορτών και άλλων παρόµοιων θα πρέπει να στερεώνονται
επάνω στην εµφανή τοιχοποιία µε γερούς γαλβανισµένους σιδερένιους συνδετήρες (6 για
κάθε άνοιγµα) που θα κτίζονται µέσα στην τοιχοποιϊα.
3.2.11.2 Οταν θα απαιτούνται για τη στερέωση των ξυλουργικών των κουφωµάτων κλπ. θα
εντοιχίζονται στηρίγµατα, τούβλα, πλάκες καλύψεως.
3.2.11.3 Τα σιδηρά κουφώµατα πορτών θα πρέπει να ενσωµατώνονται γερά από όλες τις
πλευρές µέσα σε τσιµεντοκονίαµα. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την τοποθέτηση και
ακριβή ευθυγράµµιση όλων των παρόµοιων αντικειµένων.
3.2.12

Προστασία και Καθαρισµός
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Οι τελειωµένοι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να προστατεύονται από
λερώµατα.
Πιτσιλίσµατα από κονίαµα και άλλοι λεκέδες θα πρέπει να καθαρίζονται από τις επιφάνειες
των τοίχων µε τρίψιµο και πλύσιµο µε καθαρό νερό.
Οι τοίχοι θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερµότητας, ζηµιών και βρεξίµατος από
βροχή χρησιµοποιώντας εγκεκριµένα καλύµµατα.

Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται οι τοίχοι από υπερβολικά γρήγορο στέγνωµα
χρησιµοποιώντας εγκεκριµένες µεθόδους.
Ολα τα περιθώρια των θυρών, χαλύβδινες κατασκευές και πλαίσια θα πρέπει να
τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους.
Ολες οι εσοχές, εγκοπές και όλα τα παραµένοντα ανοίγµατα που δεν χρειάζονται πλέον, θα
πρέπει να επιδιορθώνονται µε προσοχή.
Επίσης το ίδιο ισχύει για όλα τα τεµάχια που έχουν προέλθει από κόψιµο και προσαρµογή.

Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατωµένα µεταλλικά αντικείµενα θα πρέπει να βάφονται µε δύο
στρώµατα αντισκωριακής βαφής.
Οταν απαιτείται για σταθερότητα οι τοίχοι θα πρέπει να καθίστανται άκαµπτοι σύµφωνα µε
το βρετανικό πρότυπο BSCP 121 ή άλλο ισοδύναµο.
Θα µεταφερθούν όλα τα σκουπίδια και άχρηστα µε το τέλος της εργασίας.
Ολα τα υλικά, συµπεριλαµβανοµένης της φορτώσεως και εκφορτώσεως, θα πρέπει να
µεταφερθούν στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να λάβει προστατευτικά µέτρα κατά ζηµιών από άτοµα ή τον
καιρό, ιδιαιτέρως δε για την προστασία των µονώσεων των εξωτερικών τοίχων πριν και κατά
την κατασκευή των εξωτερικών επενδύσεων.
3.3

ΥΛΙΚΑ

3.3.1

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

3.3.1.1 Το κονίαµα θα πρέπει να µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν θα πρέπει
να αφήνεται εκτεθειµένο στον ήλιο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να
εξασφαλισθεί ότι τα µεταλλικά καροτσάκια και δοχεία και σανίδες για το κονίαµα είναι
σχετικώς ψυχρά.

3.3.1.2 Ολοι οι πλίνθοι, τσιµεντόλιθοι και άλλα δοµικά τεµάχια που θα χρειασθούν για την
τοιχοποιϊα, θα πρέπει να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται µε προσοχή. Σε καµιά
περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνεται χύδην µε ανατροπή. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για
υλικά τοιχοποιίας που θα αποτελέσουν εµφανείς επιφάνειες.
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3.3.1.3 Η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνεται σε χώρους προετοιµασµένους για
το σκοπό αυτό. Η αποθήκευση τσιµέντου, ασβέστη και άλλων αδρανών υλικών θα πρέπει
να γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο τµήµα 3, Εργασίες
Σκυροδέµατος.
3.3.1.4

Τα υλικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία παραδίδονται.

3.3.2

Γενικές Απαιτήσεις

Ολα τα υλικά θα µπορούν να προµηθεύονται από προµηθευτή αποδεκτό στην Επίβλεψη.
Αφού όµως δοθεί η έγκριση για τον προµηθευτή, όλες οι ποσότητες για ολόκληρο το έργο θα
πρέπει να προέρχονται από αυτόν.
3.3.3

Τσιµέντο

3.3.3.1 Το τσιµέντο, για όλα τα έργα τοιχοποιίας, θα είναι σύµφωνα µε το βρετανικό
πρότυπο BS 1014 ή ισοδύναµο εγκεκριµένο πρότυπο της Ε.Ε.
3.3.3.2 Σε καµιά περίπτωση δεν θα επιτραπεί η χρήση τσιµέντου High Alumina
(κατασκευάζεται από τη σύντηξη µείγµατος βωξίτου και κρητίδας ή ασβεστολίθου µε εκτριβή
του προκύπτοντος κλίνκερ)
3.3.4

Ασβέστης

Ο ασβέστης θα είναι σύµφωνα µε το βρετανικό πρότυπο BS 890 ή ισοδύναµο πρότυπο της
Ε.Ε.
3.3.5

Αµµος

Η άµµος που θα χρησιµοποιείται στην τοιχοποιία θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του βρετανικού πρότυπου BS 1200 ή ισοδυνάµου προτύπου της Ε.Ε.
3.3.6

Νερό

Θα χρησιµοποιείται µόνον πόσιµο καθαρό νερό που δεν θα περιέχει ουσίες επιβλαβείς για
το κονίαµα.
3.3.7

Τούβλα

3.3.7.1 Τα τούβλα τα οποία θα είναι ορατά στην τελική µορφή του τοίχου (δηλαδή χωρίς
επίχρισµα ή βαφή) θα πρέπει να είναι:
α)
Οµοια µεταξύ τους όσον αφορά την υφή και το χρώµα. Ο βαθµός αποκλίσεως θα
αποτελέσει αντικείµενο εγκρίσεως της Επίβλεψης.
β)
Ειδικώς κατασκευασµένα για εµφανή χρήση στις επιφάνειες που θα είναι
εκτεθειµένες. Θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Επίβλεψης.
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3.3.7.2 Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από το στέγνωµα των πλίνθων δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 0,09%.
3.3.7.3

Οι πλίνθοι θα πρέπει να είναι σκληροί, γεροί, ορθογωνισµένοι και καθαροί.

3.3.8

Συνδετήρες και Μεταλλικές Στερεώσεις

3.3.8.1 Ολοι οι συνδετήρες και µεταλλικές στερεώσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το
βρετανικό πρότυπο BS 1243 ή ισοδύναµο πρότυπο της Ε.Ε.
3.3.8.2
Θα χρησιµοποιούνται µόνον υλικά που θα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την
Επίβλεψη.
3.3.9

Στεγανοποιητικές Στρώσεις

3.3.9.1
Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στεγανοποιητικές στρώσεις πανέλλων και
µάσκες που θα έχουν κατασκευασθεί χρησιµοποιώντας άσφαλτο ειδικής συνθέσεως και
µορφοποίησης που θα αντέχει στις θερµοκρασίες που θα επικρατούν στο εργοτάξιο.
3.3.10

Μείγµατα Κονιάµατος

3.3.10.1
Στις περιπτώσεις στις οποίες το µείγµα κονιάµατος δεν θα έχει ειδικώς
καθορισθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Επίβλεψη σχετικές προτάσεις για
έγκριση.
3.3.10.2
3.3.11

3.3.11.1
Επίβλεψης.

Τα κονιάµατα δεν θα πρέπει να είναι ισχυρότερα από τα υλικά που συνδέουν.
Προσµίξεις

∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πρόσµικτα χωρίς την έγκριση της

3.3.11.2
Θα πρέπει
να υποβάλλονται στην Επίβλεψη
πιστοποιητικά δοκιµών και άλλες αποδείξεις ποιότητας.

δείγµατα

προσµίκτων

3.3.11.3
Κατόπιν αιτήσεως της Επίβλεψης, και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον
Εργοδότη ο Ανάδοχος
θα πρέπει να κατασκευάσει δείγµατα τοίχων σύµφωνα µε τις
προτάσεις για χρήση προσµείξεων, 4 εβδοµάδες πριν από τη χρησιµοποίηση των υλικών
αυτών στο έργο.
3.3.12

Παρενθέµατα για αντοχή σε τριβή.

3.3.12.1
Σε οριζόντιους, µη-ολισθαίνοντες, µη-φέροντες αρµούς, θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται συµπιεστά παρεµβύσµατα αρµών ή ειδικώς για το σκοπό αυτό
κατασκευασµένα παρενθέµατα από πολυστυρένιο.
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3.3.12.2
Σε οριζόντιους, µη-ολισθαίνοντες, φέροντες αρµούς,
χρησιµοποιούνται συµπιεστά διαµορφωµένα ελαστικά παρενθέµατα.

θα

πρέπει

να

3.3.12.3
Σε οριζόντιους, ολισθαίνοντες, φέροντες αρµούς, θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται προ-διαµορφωµένες µεµβράνες ολισθήσεως κατασκευής εργοστασίου
ειδικώς για το σκοπό αυτό.
3.3.13

Σφραγιστικά Υλικά

3.3.13.1
Οι επιφάνειες των αρµών θα πρέπει να καλύπτονται µε αστάρι ή σφραγιστικό
υλικό όπου προσδιορίζεται ή όπου το συνιστά ο κατασκευαστής του σφραγιστικού υλικού.
∆εν πρέπει να επιτρέπεται να χυθεί ή επικαλύψει αστάρι ή σφραγιστικό υλικό τις διπλανές
επιφάνειες.

3.3.13.2
Θα πρέπει να τοποθετείται κορδόνι υποστρώµατος του σφραγιστικού υλικού,
εκτός από εκεί που προσδιορίζεται ότι µπορεί να παραληφθεί ή που συνιστάται να
παραληφθεί από τον κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού, σχετικά µε την προτιθέµενη
εφαρµογή. Σε περιπτώσεις που αρµοί θα υποστούν πιέσεις από νερό, θα πρέπει να
τοποθετούνται υποστηρίγµατα του κορδονιού υποστρώµατος.
3.3.13.3
Οπου προσδιορίζεται και όπου συνιστάται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να
τοποθετούνται ταινίες διακοπής συναρµογής για να εξασφαλισθούν τα καλύτερα
αποτελέσµατα των σφραγιστικών υλικών.

3.3.13.4
Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον µέθοδοι εφαρµογής αποδεδειγµένης
επιτυχίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σφραγιστικά υλικά θα αποθέτονται σε
οµοιόµορφες συνεχείς λωρίδες χωρίς διάκενα ή θύλακες αέρος, µε πλήρη "διάβρεξη" των
επιφανειών συναρµογής του αρµού εξ ίσου και από τις δύο πλευρές. Εκτός εάν έχει
υποδειχθεί διαφορετικά, το αυλάκι τοποθετήσεως του σφραγιστικού υλικού θα πρέπει να
γεµίσει τόσο ώστε να δηµιουργήσει µία ελαφρώς κυρτή επιφάνεια λίγο κάτω από τις
διπλανές επιφάνειες. Εκεί όπου υπάρχουν οριζόντιοι αρµοί µεταξύ µίας οριζοντίου
επιφανείας και µιας κατακόρυφης επιφανείας, το γέµισµα του αρµού θα πρέπει να σχηµατίζει
µία µικρή κοιλότητα έτσι ώστε να µην µαζεύεται υγρασία και σκόνη στον αρµό. Θα πρέπει
να χρησιµοποιείται ειδικό εργαλείο για να διαµορφώνονται οµαλές οι επιφάνειες.
3.3.13.5
Τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει να εισχωρούν στο βάθος που θα έχει υποδείξει
ο κατασκευαστής των υλικών αυτών.
3.3.13.6
Θα πρέπει να αφαιρούνται τυχόν περισσεύµατα και "τρεξίµατα" των
σφραγιστικών παρασκευασµάτων εγκαίρως µε την πρόοδο της εργασίας. Οι γύρω
επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται ώστε να µην παραµένουν ίχνη των υλικών αυτών
χωρίς βέβαια να προκαλούνται ζηµιές στις επιφάνειες αυτές ή γενικώς σε τελειώµατα.
Τέλος, θα πρέπει να αφαιρεθούν τελείως όλες οι προσωρινές προστατευτικές ταινίες.
3.3.13.7
Οπου το υλικό δεν θα βρίσκεται σε θέση που θα είναι ορατό, θα µπορεί να
χρησιµοποιείται το βασικό χρώµα του κατασκευαστή που παρέχει γενικώς τα καλύτερα
χαρακτηριστικά για την προκείµενη εφαρµογή.
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3.3.13.8
Σε περιοχές που θα είναι ορατές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται χρώµατα
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Επίβλεψης.

3.3.13.9
Τα σφραγιστικά υλικά πήξης θα πρέπει να σκληρυνθούν για να επιτευχθεί µια
γρήγορη συναρµογή, υψηλής αντοχής εσωτερική συνεκτικότητα και επιφανειακή αντοχή.
Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται κατά την περίοδο κατασκευής έτσι ώστε να µην
παρουσιάζονται αλλοιώσεις ή ζηµιές (άλλες από τις συνήθεις φθορές και αλλοιώσεις από
καιρικές συνθήκες) µέχρι την παράδοση στον Εργοδότη.
3.3.13.10 ∆εν θα επιτρέπονται οποιεσδήποτε επεξεργασίες επιφανειών που θα είχαν
επιπτώσεις είτε επί της εµφανίσεως είτε επί των φυσικών χαρακτηριστικών του
χρησιµοποιουµένου σφραγιστικού υλικού. Εάν απαιτείται κάποια επεξεργασία της
επιφανείας για να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες πήξεως, το συγκεκριµένο αυτό
σφραγιστικό υλικό θα πρέπει να υποβληθεί σε δοκιµές χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη
µέθοδο πήξεως ή επεξεργασίας επιφανείας έτσι ώστε να µπορούν να διαπιστωθούν οι
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της συγκεκριµένης αυτής επεξεργασίας επί του σφραγιστικού
υλικού.
3.3.14

Μη φέροντες τοίχοι

3.3.14.1
Ολοι οι µη φέροντες τοίχοι προβλέπονται να κατασκευασθούν από εγχώρια
τούβλα του Οµίλου Κοθάλη ή ισοδύναµα, µε επίχρισµα και µε βαφή. Μία ελάχιστη ηχητική
µόνωση 40db θα πρέπει να επιτευχθεί σε όλους τους εσωτερικούς τοίχους.

3.3.14.2

Μη φέροντες τοίχοι από τούβλα προβλέπεται να κατασκευασθούν ως εξής:

α. Για ύψος δροµικού τοίχου άνω των 2,30µ πάχος τοίχου 9εκ µε τούβλα 6x9x19εκ ή
9x12x19, σενάζ από επί τόπου χυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα 9x20cm στο ύψος του
πρεκιού της θύρας (περίπου 2,30m) καθώς και οπουδήποτε αλλού ζητηθεί από την
επίβλεψη (π.χ. ποδιές παραθύρων).
β. Για ύψος µπατικού τοίχου άνω των 2,30m πάχος τοίχου 19εκ. µε τούβλα 6x9x19cm ή
9x12x19, σενάζ από επί τόπου χυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα 19x20εκ. στο ύψος του
πρεκιού της θύρας (περίπου 2,30m) καθώς και οπουδήποτε αλλού ζητηθεί από την
επίβλεψη (π.χ. ποδιές παραθύρων).

ΤΜΗΜΑ 4
ΜΟΝΩΣΕΙΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ
4.1.1 Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η εκτέλεση των εργασιών
µονώσεων, όπως στεγανώσεων, θερµοµονώσεων, ηχοµονώσεων κλπ.
4.1.2 Υλικά
Τα υλικά των διαφόρων µονώσεων θα είναι άριστης ποιότητας, προϊόντα ανεγνωρισµένων
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εργοστασίων, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας και θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο
µέσα στην αρχική συσκευασία των.
Οι τύποι, το σχήµα, οι διαστάσεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά των υλικών µονώσεων που
θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του συµβατικού
Τιµολογίου ή / και στη µελέτη.
Τα µονωτικά υλικά θα πρέπει να προφυλάσσονται από θερµότητα, βροχή, µόλυνση από
άλλα υλικά και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των εργοστασίων παραγωγής
αυτών. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται υλικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
υπερφορτίζονται τα διάφορα µέρη της κατασκευής.
Τα µονωτικά υλικά - ανάλογα µε το σηµείο εφαρµογής τους - θα πρέπει να έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
• Μικρή υδατοαπορροφητικότητα.
• Αντοχή στις δυσµενείς γενικά καιρικές συνθήκες.
• Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το όζον και τις υπεριώδεις ακτίνες.
• Τα βατά να έχουν αντοχή στη συµπίεση και µεγάλη προστασία βατότητας.
• Αντοχή σε έντονες και συνεχείς συστολοδιαστολές.
• Αντοχή στις καταπονήσεις και ταλαιπωρίες εφαρµογής.
• Αντοχή στη γήρανση.
• Να είναι σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας.
Τα επαλειφόµενα υγροµονωτικά υλικά και οι στεγανωτικές µεµβράνες γενικά (ασφαλτόπανα
κλπ) θα πρέπει να είναι υδατοστεγή και συνεργάζονται πλήρως µε τα υπόβαθρα επάνω στα
οποία εφαρµόζονται.
Οι θερµοµονωτικές πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστυρόλης δαπέδων - δωµάτων θα
έχουν περιµετρική απόληξη - πατούρα στις ακµές αυτών.
Οι θερµοµονωτικές πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης τοίχων θα έχουν περιµετρική
απόληξη - πατούρα στις επιµήκεις ακµές αυτών.
Τα θερµοµονωτικά υλικά γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. της 1-6/47-1979 (ΦΕΚ 362 ∆) "Περί εγκρίσεως κανονισµού δια την θερµοµόνωσιν των κτιρίων" και να
πληρούν τον κανονισµό (ΕΚ) 2037/2000/29-9-00 για την χρήση υδροχλωροφθορανθράκων
(HCFCs).
4.1.3 ∆είγµατα
∆είγµατα των υλικών µονώσεων θα παραλαµβάνονται από τις παρτίδες που έχουν
παραδοθεί και θα κατατίθενται στην Επίβλεψη, η οποία θα τα εγκρίνει πριν αρχίσουν οι
εργασίες. Όλες οι µετέπειτα παραδόσεις θα είναι της ίδιας ποιότητας µε τα εγκεκριµένα
δείγµατα.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα υλικών, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας αυτών.
4.1.4 Προστασία - Καθαρισµός
Οι εκτελεσθείσες εργασίες µονώσεων θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές ή
ρυπάνσεις από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ. Οι τυχόν φθαρείσες ή
ρυπανθείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται.
Όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί των εργασιών µονώσεων θα
προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση αυτών.
Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται.
Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα κλπ θα αποµακρύνονται πλήρως µε το τέλος της εργασίας.
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4.1.5

Είδη εργασιών µονώσεων

4.1.5.1
Γενικά περί εργασιών µονώσεων δωµάτων
Το υπόστρωµα εφαρµογής των µονωτικών υλικών θα πρέπει να καθαρισθεί από σκόνη,
σκουπίδια, λάδια, λίπη και άλλες επιβλαβείς για τις εργασίες ουσίες. Τελικά, οι επιφάνειες θα
πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση που θα είναι αποδεκτή από τον κατασκευαστή των
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και την Επίβλεψη.
Τα κενά και οι ρωγµές και αρµοί στο υπόστρωµα που δεν αποτελούν αρµούς διαστολής θα
πρέπει να γεµίζονται µε κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, έτσι ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα
µη συµβατού.
Γενικά, οι εργασίες εφαρµογής µονωτικών υλικών δεν πρέπει να εκτελούνται επάνω σε
επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα:
• Ακανόνιστο υπόστρωµα.
• Επιφάνειες που είναι είτε πολύ άγριες, είτε πολύ λείες, είτε που έχουν υπερβολικά
πολλούς πόρους.
• Επιφάνειες µε αιχµηρές ακµές από το καλούπωµα.
• Λανθασµένες στάθµες πλακών.
• Ρωγµές και οπές λόγω τάσεων ή καθίζησης.
• Χυµένα λάδια, λίπη, ασβέστης, υπολείµµατα κονιαµάτων, οργανικά κλπ.
4.1.5.2
Υγροµονωτικές επαλείψεις και υγροµονωτικές επιστρώσεις µε µεµβράνες
(ασφαλτόπανα κλπ)
Πριν την εφαρµογή των διαφόρων στρώσεων θα γίνει καθαρισµός και προετοιµασία γενικά
των προς επάλειψη επιφανειών.
Ο τρόπος εφαρµογής των διαφόρων στρώσεων, η αραίωση των υλικών, οι τυχόν
απαιτούµενες προεπαλείψεις (αστάρι, primer κλπ), η συγκόλληση των στεγανωτικών
µεµβρανών, η τυχόν επίπαση µε χονδρόκοκκη άµµο κλπ θα γίνουν σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές των εργοστασίων παραγωγής των υλικών.
Στις περιπτώσεις επιστρώσεων µε στεγανωτικές µεµβράνες (ασφαλτόπανα κλπ) θα δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην αλληλοκάλυψη των φύλλων, καθώς και στην ειδική κατεργασία στις
ενώσεις και τα άκρα των στεγανωτικών µεµβρανών και στα λοιπά ευπαθή σηµεία της
κατασκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι εργασίες στεγανοποίησης θα πρέπει να γίνονται µόνον όταν οι καιρικές συνθήκες είναι
σύµφωνες µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την
ωρίµανση των υλικών σύµφωνα µε τις οδηγίες αυτές.
4.1.5.3
Μόνωση δαπέδων και δωµάτων µε θερµοµονωτικές πλάκες αφρώδους
εξηλασµένης πολυστυρόλης δαπέδων - δωµάτων
Μετά τον καθαρισµό των επιφανειών υποδοχής τοποθετούνται οι θερµοµονωτικές πλάκες
µε απλή απόθεση σε διάταξη διακοπτόµενων εγκάρσιων αρµών και µε συναρµογή των
απολήξεων.

4.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
4.2.1 Θερµική µόνωση δώµατος µε πλάκες αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης
Η θερµική µόνωση τοποθετείται επι της τσιµεντοκονίας ρύσεων. Αποτελείται από πλάκες
από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 6 cm µε ειδική περιµετρική διαµόρφωση
ακµών αρσενικό-θηλυκό (ραµποτέ). Οι µονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης
πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά:
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ΤΥΠΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ υλικού 90
ηµερών στους 10 oC
DIN 52612
Αντοχή στην συµπίεση (τιµή στο όριο διαρροής ή DIN 53421
σε παραµόρφωση 10%)
Φορτίο σχεδίασης
Μέση αντίσταση διαπερατότητας υδρατµών µ
(αέρας µ=1)
Υδροαπορροφητικότητα
Θερµοκρασιακός συντ. γραµµικής διαστολής
Τριχοειδή αγγεία
Όρια
ελάχιστης/µέγιστης
θερµοκρασίας
εφαρµογής

DIN 52615
DIN 53434
BS 4370:13
-

ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
W/moK
Kcal/mhoK
N/mm2

ΤΙΜΗ
0,028
0,024
0,30

N/mm2
kp/cm2

0,11
1,10

% VOL
mm/mK
oC

160
0,2
0,07
0
-50/+75

Η εργασία τοποθέτησης περιλαµβάνει την πλήρη εφαρµογή των πλακών επί του
υποβάθρου, την ελεύθερη τοποθέτηση των πλακών µε τήρηση των ευθυγραµµιών και
ταίριασµα των απολήξεων σε σύστηµα διασταυρούµενων αρµών.
Πάνω στην θερµοµόνωση διαστρώνεται γεωύφασµα διαχωρισµού των 205 gr/m2 από µη
υφαντές έγχρωµες ίνες πολυπροπυλενίου, βελονωτής κατασκευής, άνευ κολλώδους ή
χηµικής πρόσµιξης ώστε να µην υπόκειται στις αλλοιώσεις του οργανικού υφάσµατος. Το
γεωύφασµα δεν σαπίζει, δεν συρρικνώνεται και δεν φθείρεται µε τον χρόνο εφ΄όσον δεν
είναι εκτεθειµένο στην υπεριώδη ακτινοβολία. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του είναι οι εξής:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος ανά µονάδα επιφανείας
∆ιάσταση ρολού
πλάτος
µήκος
Τύπος ίνας
Πάχος
Αντοχή εφελκυσµού (UNI 8639)
κατά πλάτος
κατά µήκος
Επιµήκυνση θραύσης (UNI 8639)
κατά πλάτος
κατά µήκος
Αντίσταση διάτρησης CBR (UNI 8279/14)
Βαθµός κάθετης υδροπερατότητας

ΜΟΝΑ∆Α
ΝΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

g/m2

200

Cm
M
Mm

200/300/600
60/75/80/100
Πολυπροπυλένιο
2,50

KN/m
KN/m

2,30
1,90

%
%
N
M/s

90
100
380
4,10 X10-3

Η παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως από τις πλάκες αφρώδους εξηλασµένης
πολυστερίνης ROOFMATE SL 6 cm της εταιρίας DOW. Το γεωύφασµα θα είναι
POLYFELT TS/50 της εταιρείας POLYKEM.
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4.2.2

∆ιαµόρφωση βατής τελικής επιφάνειας ανεστραµένης µόνωσης δώµατος

Στα δώµατα µετά την θερµική µόνωση τοποθετείται στρώση από κροκαλορριπή πάχους 10
εκ και µεγέθους κροκάλας 5-7 εκ. γήινων αποχρώσεων.
Στα δώµατα υπηρεσιακής χρήσης (ηλιακοί θερµοσίφωνες κλπ) τοποθετείται στρώση από
γερµπίλι.

4.2.3 Υγροµόνωση πλάκας δώµατος και τοιχίων σκυροδέµατος µε επικάλυψη από
ελαστικό καουτσούκ
Για την υγροµόνωση των πλακών σκυροδέµατος δώµατος και ταράτσας χρησιµοποιείται
επαλειφόµενο καουτσούκ για ελαστικές στεγανοποιήσεις βάσει DIN 18 195, σε ελαφρώς
κεκλιµένη επιφάνεια.
I∆ΙΟΤΗΤΕΣ : Το υλικό δίνει µια επαλειφόµενη ελαστική στεγανοποιητική µεµβράνη
απολύτως ισοδύναµη του ασφαλτόπανου ή της µεµβράνης PVC, η οποία προσφύεται σε
κάθε δοµικό υλικό όπως µπετόν, σοβά, τσιµεντοκονία, µέταλλα, ξύλο, τούβλο, πέτρα κ.λ.π.
Η µεµβράνη γεφυρώνει υπάρχουσες και µελλοντικές ρωγµές του υποβάθρου, αντέχει στα
οξέα του εδάφους, τις ρίζες των δένδρων και έχει ελαστικότητα έως 900%. Η θερµοκρασιακή
αντοχή είναι από –25°C έως +100°C.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Σε
απορροφητικές επιφάνεις προηγείται προεπάλειψη µε βούρτσα του υλικού αραιωµένο µε
νερό 1:1
Ακολουθούν δύο σκέτα χέρια µε βούρτσα ή ρολλό. Σε µη απορροφητικές επιφάνειες δεν
απαιτείται η προεπάλειψη. Αν πρόκειται να επακολουθήσει πλακόστρωση η κεραµοσκεπή
(λασπωτά) γίνεται επίπαση άµµου στο τελευταίο νωπό χέρι CP-42.
Σε εφαρµογές “ανεστραµµένης µόνωσης δώµατος” προηγείται τσιµεντοκονία ρύσεων
1-5% κατά περίπτωση για την αποστράγγιση της υγροµόνωσης.
Η παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως ως προς τα υλικά από το ελαστικό
καουτσούκ BLACKDICHT - CERECIT CP-42 της εταιρίας RENOVAT ή ισοδύναµο υλικό.

4.2.4

Στεγάνωση δεξαµενής µε επάλειψη από σιµεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό

Πραγµατοποιείται µόνωση εσωτερικώς δεξαµενών νερού καθώς και εσωτερικώς τοιχίων
υπογείου και ανθοδοχών υψηλών απαιτήσεων δια χρήσεως επαλειφόµενου
στεγανοποιητικού υλικού. Προτού εφαρµοστεί το υλικό πρέπει η επιφάνεια να είναι καθαρή,
χωρίς άλατα, τρύπες και ανοµειογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλεές).
Αφαιρούνται τα τρυπόξυλα, κόβονται οι φουρκέτες (σε βάθος 2cm) και οι τυχόν προεξοχές
(γρέζια κλπ) και σφραγίζονται οι τρύπες µε ταχύπηκτο τσιµέντο. Το ταχύπηκτο στεγανό
τσιµέντο είναι µη συρρικνούµενο βάσει DIN 1164. Αναµιγνύεται απλά µε νερό, παραµένει
εργάσιµο για 5 λεπτά οπότε καί σκληραίνει και χρησιµοποιείται για να σφραγίσει
µικρορωγµές, φωλιές, στο µπετόν. 3 όγκοι αναµιγνύονται µε 1 όγκο νερού καί δίνουν µια
σφραγιστική πάστα για εργασίες σε κάθετες επιφάνειες µε µυστρί ή µε το χέρι. Για το υλικό
ισχύουν και τα εξής:
- δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά
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- εφελκυσµός κάµψης
- αντοχή σε θλίψη

µετά 4 ώρες: 214 Ν/mm²
µετά 4 ώρες: 13,3Ν/mm²
µετά 28 ηµέρες: 45,3Ν/mm²

Η έτοιµη επιφάνεια διαβρέχεται µε νερό µέχρι κορεσµού και αναµιγνύεται το τσιµεντοειδές
υλικό (~25kg) µε νερό (~5,5-6kg) και γαλάκτωµα βελτιωτικής ρητίνης (~1,0-1,4kg) ώστε να
δηµιουργηθεί µια παχύρευστη µάζα, η οποία επαλείφεται µε βούρτσα. Πρέπει η µάζα αυτή
να είναι τόσο πηχτή ώστε να στέκει στην βούρτσα χωρίς να στάζει. Το δεύτερο χέρι
περνιέται αφού έχει δέσει το πρώτο (µετά 2-3 ώρες περίπου). Προηγουµένως διαβρέχεται
ελαφρά το πρώτο χέρι εκ νέου.
Το τσιµεντοειδές υλικό είναι κατάλληλο για θετικές (προληπτικά-απ΄ έξω) και αρνητικές
(επισκευαστικά-από µέσα) υδροστατικές πιέσεις. ∆ίνει σκληρή ανθεκτική επιφάνεια σε υλικό
επιχωµάτωσης καθώς και µη τοξική, για επαφή µε πόσιµο νερό και έχει τις εξης
χαρακτηριστικές ιδιότητες:
Αντοχή σε θλίψη
: 23,7 N/mm2
Αντοχή σε εφελκυσµό
: 5,4 N/mm2
∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας
: 19.400 N/mm2
Συρρίκνωση
: 0,9 N/mm2
Συντελεστής διαπίδυσης υδρατµών
: 68,5
Αντοχή πρόσφυσης
: 3,34 N/mm2
Ειδικό βάρος
: 1,48 ± 0,05 Kg/lt
Περιεκτικότητα σε αλογόνα
: 0,001% κ.β.
Μέγιστος κόκκος
: < 0,032 Kg
Χρόνος πήξεως
: 375-480 min
Κατακράτηση νερού ανάµιξης
: 92,5%
Στεγανό στα 2,5 Bar επί 28 ηµέρες
Η πρόσµιξη της βελτιωτικής ρητίνης στα κονιάµατα τους προσδίδει εξαιρετικές τιµές
εφελκυσµού πρόσφυσης, υψηλές αντοχές εφελκυσµού κάµψης και αποτρέπει την
δηµιουργία ρωγµών συρρίκνωσης. Με χρήση της βελτιωτικής ρητίνης µειώνεται το
απαιτούµενο νερό ανάµιξης κατά 11,8%, αυξάνεται η αντοχή σε εφελκυσµό κάµψης κατά
45% καθώς και η τιµή του εφελκυσµού πρόσφυσης κατά 300%. (ΟΙΚ Ν7906).
Η παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως µε τo ταχύπηκτο τσιµέντο Ceresit CX-5
(E\538), µε το τσιµεντοειδές υλικό Ceresit CR-65 (I\529.2.11) και µε την βελτιωτική ρητίνη
Ceresit CC-81 (I\534.2.1) της εταιρείας RENOVAT ή ισοδύναµα.

4.2.5 Θερµική µόνωση στοιχείων σκυροδέµατος Φ.Ο. και εξωτερικών τοίχων κτιρίου
µε σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
4.2.5.1 Σύστηµα εξωτερικής θερµοµονώσης STO
Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τύπου Sto Therm Classic, (πάχος θερµοµόνωσης
5cm), αποτελούµενο από :
α) Θερµοµονωτικές πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης, κατάλληλου τύπου για το σύστηµα
εξωτερικής θερµοµόνωσης κατά DIN V 4108-10, µη συρρικνούµενες, κατάλληλης γήρανσης
(τουλάχιστον 6 εβδοµάδων), περιορισµένης αναφλεξιµότητας κατά DIN EN 13 501-1,
Euroklasse E, θερµοαγωγιµότητας 0,035 W/(mK), πάχους 5cm τύπου Sto EPS Board
εφαρµοσµένες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια απαλλαγµένη από σκόνες, βρωµιές και
λίπη, τοποθετηµένες σταυρωτά (όπως η τουβλοδοµή) και κολληµένες στα δοµικά στοιχεία
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µε κόλλα υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλης για ανόργανα ή οργανικά
υποστρώµατα, τύπου Sto ADH-B ή Sto Level Classic, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
συστήµατος και τις απαιτήσεις του υποστρώµατος σε επιπέδωση. Τυχόν κενά στις ενώσεις
των πλακών θα πληρούνται µε θερµοµονωτικό αφρό τύπου Sto PU Foam. Σε κάθε σηµείο
του κτιρίου όπου σταµατά η θερµοµόνωση (π.χ. στους λαµπάδες και τα πρέκια των
κουφωµάτων, ποδιές παραθύρων κλπ.) χρησιµοποιείται η αυτοδιογκούµενη στεγανωτική
ταινία τύπου Sto Sealant Tape, για να εξασφαλιστεί η στεγάνωση του συστήµατος στα
σηµεία αυτά. Η ταινία τοποθετείται επι του σταθερού στοιχείου σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την µελέτη και πιέζεται επ’αυτού µε την θερµοµονωτική πλάκα.
β) Αντιρρηγµατικός, οργανικός έτοιµος προς χρήση σοβάς, υψηλής ελαστικότητας,
ακρυλικής βάσης, χωρίς τσιµέντο, µε υψηλή αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις που
επιτρέπει τον εµποτισµό υαλοπλέγµατος για την πλήρη αντιρρηγµατική προστασία του
συστήµατος, τύπου Sto Armat Classic ή Sto Level Classic µε κατανάλωση 3,0 kg/m² (πάχος
στρώσης 2mm) ο οποίος απλώνεται οµοιόµορφα στο σύνολο της επιφάνειας των
θερµοµονωτικών πλακών και εντός του οποίου όσο είναι ακόµα υγρός εµβαπτίζεται
υαλόπλεγµα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, µε µεγάλη ικανότητα
απορρόφησης τάσεων (1700N/50mm),
βάρους τουλάχιστον 155 g/m2 τύπου Sto Glassfibre Mesh µε επικάλυψη 10εκ στο σηµείο
συνάντησης των λωρίδων. Το υαλόπλεγµα απλώνεται στο στρώµα του αντιρρηγµατικού
σοβά, µε ταυτόχρονη πίεση ώστε να επιτευχθεί τέλειος εµβαπτισµός του.
γ) Σε επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται σε ύψος µεγαλύτερο των 8 m, πρίν από την εφαρµογή
του αντιρρηγµατικού σοβά και του υαλοπλέγµατος, γίνεται επιπλέον µηχανική στερέωση των
θερµοµονωτικών πλακών µε εγκεκριµένα για χρήση σε συστήµατα εξωτερικής
θερµοµόνωσης βύσµατα τύπου Sto Expanding Dowels, στο απαιτούµενο µήκος (ενδεικτικά
95mm)
δ) Τελική επικάλυψη µε στρώση αντιρρρηγµατικού, οργανικής βάσης, έτοιµου προς χρήση
σοβά, χρωµατισµένου στην µάζα του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, τύπου StoLit
Κ1,5mm σε κατανάλωση 2,5 kg/m². Ο τελικός σοβάς πρεπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός,
ανθεκτικός σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, υψηλής
υδρατµοδιαπερατότητας και υδροφοβίας.
4.2.7.2 Σηµεία εκκίνησης συστήµατος – Σηµεία µε έντονη καταπόνηση από υγρασία
(εκκίνηση από µπαλκόνια – κλιµακοστάσια - πεζοδρόµια)
α) Περιµετρικά του εδάφους και για ύψος 30 cm επάνω από το έδαφος, καθώς και για 50 cm
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, εφαρµόζεται πλάκα βαριάς διογκωµένης
πολυστερίνης πάχους 50mm, που κολλιέται επί του υποστρώµατος µε µίγµα 1:1 του
ελαστοµερούς στεγανωτικού Sto Flexyl µε τσιµέντο Portland (κατανάλωση ~1,5 kg/m² Sto
Flexyl ή ~ 3,0 kg/m2 µίγµατος). Στις πλάκες πολυστερίνης δεν απαιτείται µηχανική
στερέωση.
β) Ενισχυτική – αντιρρηγµατική στρώση επί των πλακών βαριάς διογκωµένης πολυστερίνης
µε το µίγµα Sto Flexyl και τσιµέντο Portland σε αναλογία 1:1 µε κατανάλωση ~1,5 kg/m² Sto
Flexyl ή ~3,0 kg/m² ΜΙΓΜΑΤΟΣ και εντός της νωπής στρώσης του µίγµατος Sto-Flexyl µε
τσιµέντο πόρτλαντ εµβαπτίζεται υαλόπλεγµα Sto Glassfibre Mesh µε την ίδια τεχνική που
εφαρµόζεται και επί της κύριας επιφάνειας Στο σηµείο αλλαγής µονωτικού υλικού δεν
απαιτείται καµία ιδιαίτερη λεπτοµέρεια, ο οπλισµός του συστήµατος συνεχίζεται από την µια
επιφάνεια στην άλλη αλλάζοντας το επίχρισµα εµβαπτισµού του υαλοπλέγµατος από
StoArmat Classic σε Sto-Flexyl από την επιφάνεια της διογκωµένης πολυστερίνης στην
επιφάνεια της βαριάς διογκωµένης πολυστερίνης και η τελική εµφάνιση της επιφάνειας είναι
ενιαία. Η κάτω πλευρά των πλακών βαριάς διογκωµένης πολυστερίνης προστατεύεται από
ανερχόµενη υγρασία µε προέκταση του υαλοπλέγµατος µε το µίγµα Sto-Flexyl µε τσιµέντο
Portland επάνω στην επιφάνεια του σκυροδέµατος των θεµελίων για περίπου 15 εκ.
Για την προστασία από πιθανή εισχώρηση λιµναζόντων υδάτων σε οριζόντιες επιφάνειες
φροντίζουµε πριν την τοποθέτηση των πλακών επί του δαπέδου να γίνει επάλειψη της κάτω
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πλαϊνής επιφάνειας της πολυστερίνης µε Sto Flexyl ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης
υδατοστεγανότητα του συστήµατος.
4.2.5.3 Οργανικής βάσης έτοιµος σοβάς εξωτερικής χρήσης - StoLit
Για την εφαρµογή του οργανικού έτοιµου προς χρήση σοβά StoLit η επιφάνεια θα πρέπει να
είναι οµαλή, καθαρή και σαθρά υποστρώµατα θα πρέπει να αφαιρούνται. Για την
προετοιµασία του υποστρώµατος απαιτείται η επικάλυψη της επιφάνειας µε οργανικής
βάσης υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι, τύπου Sto – Primer. Το αστάρι είναι έτοιµο προς
χρήση, γεµισµένο µε στερεά για την άριστη πρόσφυση επιχρισµάτων, και ανθεκτικό στα
αλκάλια. Πρέπει να είναι χρωµατισµένο στην απόχρωση του τελικού σοβά, και να αφεθεί να
στεγνώσει πλήρως (περίπου 24 ώρες) κατανάλωση περίπου 0,25 Kgr/ m². Στη συνέχεια
ακολουθεί η εφαρµογή του οργανικής βάσης, έτοιµου προς χρήση σοβά, χρωµατισµένου
στην επιθυµητή απόχρωση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, τύπου StoLit Κ1,5mm
µε κατανάλωση 2,5 kg/m². Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός
σε µηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε µικροοργανισµούς, και µε υψηλή
υδρατµοδιαπερατότητα και υδροφοβία.

4.2.6 Σφραγιστικά ειδικά – συγκολλητικά υλικών
Tα σφραγιστικά – συγκολλητικά είναι τριών (3) ειδών και χρησιµοποιούνται στις παρακάτω
εφαρµογές :
Α. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ : Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι
περιορισµοί-προφυλάξεις κατά τη σφράγιση διπλών τζαµιών:
• Η επιφάνεια των τζαµιών πρέπει να είναι απόλυτα στεγνή και καθαρή
• Ελάχιστο βάθος σφράγισης 5-6 χιλιοστά, που αυξάνεται ανάλογα µε το πλάτος του
αρµού.
• Συνιστάται η χρησιµοποίηση µεταξύ των τζαµιών και του προφίλ αλουµινίου, κορδονιού
από βουτυλικό στόκο ή αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψης.
• Η µετακίνηση των διπλών τζαµιών εντός του εργασιακού χώρου επιτρέπεται µισή ώρα
µετά την κατασκευή τους, αλλά η µεταφορά τους στο χώρο της τελικής τους τοποθέτησης
πρέπει να γίνεται µία µε δύο µέρες αργότερα (ανάλογα το µέγεθος του τζαµιού) µετά την
κατασκευή τους, µε ευθύνη του κατασκευαστή.
Β. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ : Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε
υαλοπετάσµατα και γενικότερα σε υάλοκατασκευές (structural glazing).

Γ. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΡΜΩΝ : Συνιστάται για αρµολόγηση ξύλινων
καταστρωµάτων.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Υψηλή µηχανική αντοχή.
• Άριστη πρόσφυση (συγκόλληση) σε µεγάλη ποικιλία ετεροειδών υλικών.
• Εξαίρετη αντοχή στη γήρανση.
• Αντοχή στην έκθεση σε υγρό περιβάλλον.
• Αντοχή σε θερµοκρασιακές µεταβολές: -50 ως +150°C.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Θερµοκρασία εφαρµογής
Xρόνος
σχηµατισµού
υµενίου
Ταχύτητα πολυµερισµού
Επιµήκυνση στο όριο
θραύσης (DIN 53504-S1)
Τάση σε επιµήκυνση
100% (DIN 53504-S1)
Σκληρότητα SHORE A
Iκανότητα επαναφοράς

Α
-10 έως + 60 °C
5 – 10 min

Β
-10 έως + 60 °C
15 – 25 min

Γ
-10 έως + 60 °C
15 – 20 min

2 – 3 mm/ηµέρα
363%

1,5 – 2,5 mm/ηµέρα
360%

1,5 – 2,0 mm/ηµέρα
350%

0,75 N/mm²

0,76 N/mm²

0,72 N/mm²

36
34
36
95%
95%
95%
(160% έκταση για (160% έκταση για 24 (160% έκταση για 24 h)
24 h)
h)
Προσφυτική ικανότητα και συµπεριφορά στην επιµήκυνση (DΙΝ ΕΝ 28339) : (Οι µετρήσεις
πραγµατοποιήθηκαν σε εργαστηριακό όργανο ZWICKI 1120). Υπόστρωµα: Αλουµίνιο
ΠΡΟΪΟΝ

σ25
Ν/mm2
0,35
Α
Β
0,32
Γ
0,33
Ακρίβεια µεθόδου ±10%

σ50

Ν/mm2
0,50
0,48
0,51

σ100
Ν/mm2
0,78
0,77
0,78

Σmax
Ν/mm2
1,12
1,11
1,1

Επιµήκυνση στο
όριο θραύσης (%)
182
181
175

Στο όριο θράυσης δεν παρατηρήθηκε αποκόλληση.
H εφαρµογή των σφραγιστικών σε απορροφητικές επιφάνειες απαιτεί την προεπάλειψη τους
µε κατάλληλο αστάρι (primer).
H παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως από τα σφραγιστικά IG για διπλά τζάµια
(Ε\528), SG για υαλοπετάσµατα (Ε\527.1), CALF για αρµούς ξύλινων καταστρωµάτων ή
ξυλοκατασκευών (Ε\527.2) της εταιρίας ELASTOTET ή άλλα ισοδύναµα σφραγιστικά.

4.2.7 Περλιτόδεµα
Το περλιτόδεµα PERLOMIN διαστρώνεται κυρίως σε ταράτσες και δάπεδα κάθε µορφής και
χρήσης. Αποτελείται από διογκωµένο περλίτη αναµεµειγµένο µε τσιµέντο και νερό στην
κατάλληλη αναλογία.
Ο περλίτης είναι ορυκτό ηφαιστειακής προέλευσης το οποίο διογκώνεται σε ειδικές
εγκαταστάσεις και σε υψηλές θερµοκρασίες (800-1200 ˚C) και δίνει λευκούς διογκωµένους
κόκκους µε άπειρες κλειστές κυψέλες στο εσωτερικό τους. Ετσι το υλικό έχει πολύ µικρό
βάρος είναι άκαυστο και έχει άριστες µονωτικές ιδιότητες.
Το περλιτόδεµα ζυγίζει 300 εως 600 Kg/m3 και είναι 4 εως 8 φορές ελαφρύτερο από το
µπετόν. Μειώνει έτσι κατά πολύ τα µόνιµα φορτία της κατασκευής. Αντέχει στην προσβολή
φωτιάς και επιβραδύνει την µετάδοση της. ∆εν προσβάλει τον σίδερο και τον χαλκό, δεν
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αλλοιώνεται από την υγρασία και δεν προσβάλλεται από µύκητες. ∆εν γηράσκει, δεν σαπίζει
και ζει απεριόριστα.
Εχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί µονολιθικά σε οριζόντιο επίπεδο, σε καµπύλη
επιφάνεια ή και να ακολουθήσει οποιοδήποτε σχήµα. Το πάχος µπορεί να διαφοροποιηθεί
κατάλληλα χωρίς να δηµιουργείται οιοδήποτε πρόβληµα.
Η παρασκευή του γίνεται εύκολα επί τόπου του έργου. Με χρήση µπετονιέρας τοποθετείται
νερό στην απαιτούµενη ποσότητα και µπαίνει σε λειτουργία. Προστίθεται το τσιµέντο
καθώς και ο διογκωµένος περλίτης. Μετά από 3-4 λεπτά ή 100-150 στροφές το µίγµα είναι
έτοιµο και έχει αποκτήσει την απαιτούµενη πλαστικότητα και εργασιµότητα. Στην
περίπτωση που η ανάµιξη γίνει µε φτυάρι αναµιγνύεται το τσιµέντο µε τον περλίτη πολύ
καλά, και στην συνέχεια προστίθεται νερό και γίνεται πολύ καλό ανακάτεµα των υλικών
µέχρι το µίγµα να πάρει την τελική µορφή του. ∆εν πρέπει να περισσέψει καθόλου νερό.
TΜΗΜΑ 5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ, ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

5.1

ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Εκτός εάν έχει καθορισθεί αντιθέτως στις παραγράφους που ακολουθούν, οι εργασίες που
καλύπτονται από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις πρότυπες
τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς
κανονισµούς.
5.1.2

Απαιτήσεις

Το τµήµα αυτό αφορά την προµήθεια όλων των εσωτερικών πορτών και κουφωµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων
και
των
σχετικών
εξαρτηµάτων.
Στο
τµήµα
αυτό
συµπεριλαµβάνονται επίσης πτυσσόµενος διαχωριστικός τοίχος και διαχωριστικά χώρων
υγιεινής.
Οι εξωτερικές πόρτες και παράθυρα έχουν συµπεριληφθεί σε άλλο τµήµα.
5.1.3
Προσόντα
5.1.3.1
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από άτοµα εξειδικευµένα στις αντίστοιχες
ειδικότητες που καλύπτονται από το τµήµα αυτό.
5.1.3.2
Τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα προµηθευτούν από εταιρείες
τουλάχιστον πενταετή πείρα σε αυτό τον τοµέα και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη.

µε

5.1.3.3
Για τα εσωτερικά χωρίσµατα
Τα εσωτερικά χωρίσµατα θα πρέπει να προµηθεύονται µόνον από ένα κατασκευαστή ο
οποίος θα στείλει στο εργοτάξιο έναν πεπειραµένο εκπρόσωπό του για να συµβουλεύσει τον
Ανάδοχο σχετικά µε τις σωστές διαδικασίες ανεγέρσεως.
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5.1.4

Απαιτήσεις Σχεδιασµού Εξαρτηµάτων

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την ετοιµασία ενός πλήρους καταλόγου εξαρτηµάτων που θα
κατασκευασθεί από ένα εγκεκριµένο ειδικό οίκο:
Ο κατάλογος αυτός εξαρτηµάτων θα περιέχει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες:
α.
ονοµασία του κατασκευαστικού οίκου
β.
αριθµό καταλόγου
γ.
υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή
δ.
τελειώµατα
ε.
άλλες σχετικές πληροφορίες
5.1.5

Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στην Επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια
και προσπέκτους του κατασκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συγκροτήµατα, τρόπο
κατασκευής και πλήρεις λεπτοµέρειες για τα προτεινόµενα υλικά.
∆είγµατα

Θα πρέπει να παρασχεθούν δείγµατα κάθε τύπου πόρτας και κουφώµατος συναρµολογηµένα
σε ένα κατάλληλο µεταλλικό κάσωµα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα προσπέκτους του κατασκευαστή µε ένα
Κατάλογο Εξαρτηµάτων που θα περιγράφει κάθε εξάρτηµα που θα χρησιµοποιηθεί στο
Εργο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα των πιστοποιητικών του
κατασκευαστή.

5.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.2.1

Γενικά

5.2.1.1 ∆εν θα πρέπει να τοποθετούνται πόρτες, φύλλα και παρόµοια προκατασκευασµένα
τεµάχια ξυλουργικής πριν στεγνώσουν το χονδροκονίαµα και οι επιχρίσεις.
5.2.1.2
Πόρτες και χωρίσµατα που µπορούν να παρουσιάσουν ζηµιές από υγρασία, θα
πρέπει να αποθηκεύονται, τοποθετούνται και διατηρούνται σε θερµοκρασίες που
κυµαίνονται µεταξύ 5°C και 35°C και σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 65%. Σύντοµοι
περίοδοι σχετικής υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70%.
5.2.1.3
Οι πόρτες θα πρέπει να αναρτώνται έτσι ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε
ευκολία χωρίς να τρίβονται επάνω στις κάσσες ακόµα και µετά την βαφή.

5.2.1.4 Οι δίφυλλες πόρτες δεν θα πρέπει να αγγίζουν. Η απόσταση µεταξύ των δύο φύλλων
θα πρέπει να είναι περίπου 4 - 5χλστ και ίδια καθ' όλο το ύψος της πόρτας.
5.2.2

Επιθεώρηση

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιθεωρεί και να εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων θα
τοποθετηθούν τα εξαρτήµατα. ∆εν θα προχωρήσει σε εργασίες προτού επιδιορθωθούν
ενδεχόµενες µη ικανοποιητικές συνθήκες.
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5.2.3

Τελικές ρυθµίσεις και Καθαρισµός

Να γίνουν ρυθµίσεις στις πόρτες και τα εξαρτήµατα για οµαλή περιστροφή και λειτουργία.
Να καθαρισθούν τυχόν λερωµένες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων µετά την
εγκατάσταση.
Να αφαιρούνται οι ακόλουθες µονάδες:
α.
Λερωµένες σε βαθµό που δεν µπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά
β.
Οσες έχουν υποστεί βλάβες
Τέλος ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά στην Επίβλεψη µαζί µε ένα
εγκεκριµένο µόνιµο σύστηµα σηµάνσεως και αναγνωρίσεως των κλειδιών.
5.3
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
5.3.1

Γενικά

5.3.1.1 ∆εν θα πρέπει να αρχίσει η κατασκευή κανενός αντικειµένου προτού το εγκρίνει η
Επίβλεψη.
5.3.1.2

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Τα εξαρτήµατα θα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε προστατευτικό χαρτί και
τοποθετηµένα σε κουτιά µε ενδεικτική πινακίδα.
5.4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

5.4.1 Ξύλινες Πόρτες πρεσσαριστές επίπεδες επενδυµένες µε κόντρα πλακέ και µε
ξύλινες κάσες
Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε ξύλινες κάσες, µε φύλλα πρεσσαριστά µε
κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο
4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό
σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές
«µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια
5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm. Κάθε πόρτα θα στηρίζεται στην
ξύλινη κάσα µε τρείς µεντεσέδες και θα έχει πόµολο ειδικά επιλεγµένο για την αντοχή του και
την ασφάλεια που θα παρέχει (θα αποκλείονται πόµολα µε άγριες ακµές και επιφάνειες).
Επεξεργασία Επιφανειών:
Αµφότερες οι πλευρές θα είναι τελειωµένες µε κόντρα-πλακέ πάχους τουλάχιστον 4χλστ.
ασταρωµένες και βαµµένες σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τµήµα «Χρωµατισµοί», µε
ελάχιστο πάχος 0,5χλστ. Ο χρωµατισµός θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης
και θα χρησιµοποιηθούν ανεξίτηλες βαφές. Τα πλαϊνά θα επεξεργασθούν µε τον ίδιο τρόπο.

Εξαρτήµατα για πόρτες.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες:
χωνευτή κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα
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-

πλήρες πόµολο µορφής U πλαστικό µε διάµετρο 23χλστ µε ροζέτα
κλειδιού για κλειδαριά ασφαλείας
τρεις πορταδέλλες για πόρτες µέχρι 70kg βάρος ανά φύλλο
αυτόµατο µηχανισµό επαναφοράς

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τα εξής εξαρτήµατα για τις πόρτες W.C:
χωνευτή κλειδαριά W.C. από ανοξείδωτο χάλυβα
πλήρες πόµολο µορφής U πλαστικό µε 23χλστ διάµετρο
3 µεντεσέδες για πόρτες µέχρι 70kg βάρος ανά φύλλο
5.4.2 Σιδερένιες πόρτες
Πυράντοχες πόρτες θα προβλεφθούν στους χώρους του υπογείου που αποτελούν
πυροδιαµερίσµατα, µε δείκτη πυραντίστασης σύµφωνα µε τη µελέτη πυροπροστασίας
(λεβητοστάσιο, αποθήκη υλικού, αποθήκη ειδών καθαρισµού, κλιµακοστάσιο,
µηχανοστάσιο, χώρος ακαθάρτων, πλυντήριο, λινοθήκη). Στο ισόγειο προβλέπεται
πυράντοχη η πόρτα του µαγειρείου.
Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών :
Πόρτα πυρασφαλείας µονόφυλλη UNIVER REI 60 της ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, µονόφυλλη
σύµφωνα µε οδηγία UNI 9723. Λαµαρίνα πλήρως γαλβανισµένη. Φύλλο πόρτας από
γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα και πυρήνα από πετροβάµβακα, χωρίς πλαίσιο βάσης,
ολικού πάχους 5 εκ. Κάσα από προφίλ γαλβανισµένου χαλυβδοελάσµατος, µε άγκιστρα
τοποθέτησης στον τοίχο, αρµούς για επιτόπια συναρµολόγηση και βιδωτό προσαρµογέα
διαστήµατος στη βάση. Κλειδαριά standard, µε απλό κλειδί (περιλαµβάνεται) και µε άνοιγµα
για κύλινδρο ασφαλείας. Χερούλι µαύρο, µε ατσάλινη ενίσχυση και πλάκες.. ∆ύο µεντεσέδες
µε ελατήριο επαναφοράς για αυτόµατο κλείσιµο και ένας µε ρουλεµάν και βίδες για την
κάθετη ρύθµιση. Εσωτερική ενίσχυση για την τοποθέτηση µπάρας πανικού και µηχανισµού
επαναφοράς. Θερµοδιαστελλόµενο παρέµβυσµα µέσα σε κατάλληλη κοιλότητα στη κάσα,
στους κάθετους αρµούς του φύλλου. Βαµµένες µε epoxy-polyester σε φούρνο βαφής και
στεγνώµατος, µε αντιχαρακτικές ιδιότητες και τελείωµα γκοφρέ. Χρώµα ανοιχτό pastel
turquoise για την πόρτα (NCS4020-B50G), και σκούρο pastel turquoise για την κάσα
(NCS5020-B50G). Πόρτα αναστρεφόµενη µε αφαίρεση της κάτω πατούρας (κατωκάσι).
Βάρος κατά προσέγγιση : 37 kg/m² άνοιγµα τοίχου.
Τυποποιηµένες διαστάσεις πυράντοχης πόρτας :
Ανοιγµα χτίστου L = 1000 ή 1350 χιλ
Πρέκι χτίστου H = 2050 ή 2150.
Καθαρό άνοιγµα πόρτας = L – 74 χιλ
Πρέκι πόρτας (στο κούφωµα) = Η – 40 χιλ
Μπορεί να γίνει παραγγελία για οποιεσδήποτε διαστάσεις.
Πόρτες απλές µεταλλικές σε αποθηκευτικούς χώρους του υπογείου όπου δεν έχουµε
πυροδιαµέρισµα
Πόρτες µεταλλικές πολλαπλών χρήσεων τύπου REVER σειράς PROGET MULTIUSO της
ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ µε φύλλο επενδυµένο από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ή χωρίς κάτω
χτύπηµα και ολικό πάχος φύλλου 39 χιλ. Πλαίσιο γωνιακό από µορφοποιηµένη
γαλβανισµένη λαµαρίνα και τζινέτια για εντοιχισµό. Βαφή µε εποξειδικοπολυεστερική
θερµοσκληρυνόµενη πούδρα, µε φινίρισµα «γκοφρέ», ανθεκτική σε γδαρσίµατα. Χειρολαβή
από ατσάλι µε εξωτερική επένδυση χρώµατος µαύρου. Κλειδαριά µε είσοδο τύπου PATENT.
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5.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ XΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
5.5.1 Πτυσσόµενος τοίχος
Το µήκος του πτυσσόµενου τοίχου στο ισόγειο είναι 5380 χιλ. Και το ύψος 3700 χιλ.
Ο τοίχος αποτελείται από πέντε βασικά πανέλλα πλάτους 1076 χιλ., ένα εκ των οποίων είναι
τηλεσκοπικό.
Κινητός ηχοµονωτικός τοίχος, τύπου SONICO 85 LINE 2000 του οίκου ESPERO –
∆ΙΤΣΑΚΑ ή άλλο ισοδύναµο. Το πάχος του τοίχου είναι 85 χιλ. και ηχοµονωτική του
ικανότητα Rw = 42dB.

Τα πανέλλα, που συνθέτουν τον τοίχο, περικλείονται από αυτοφερόµενα πλαίσια σκληρού
αλουµινίου, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερή και ελαφρά κατασκευή, ενώ συγχρόνως
προστατεύουν τις ακµές των πανέλλων.
Η επιφάνεια του τοίχου θα είναι λεία χωρίς προεξοχές µεντεσέδων, χειρολαβών ή άλλων
εξαρτηµάτων και θα έχει επένδυση µελαµίνης.
Στην επάνω και κάτω πλευρά τα πανέλλα φέρουν σφιγκτήρες αλουµινίου, µε φραγές από
καουτσούκ, οι οποίοι εγγυώνται σταθερό κλείσιµο και ηχοµόνωση.
Τα πανέλλα αναρτώνται µόνο σε οδηγό οροφής και αποκλείεται η ανάγκη οδηγού στο
δάπεδο. ∆ιαστάσεις Οδηγού = 110 x 98 mm (πλάτος x ύψος). Για την εγκατάσταση του
οδηγού, απαιτείται κενό 500 mm εκατέρωθεν του οδηγού. Η ελάχιστη απόσταση από το
κάτω µέρος του οδηγού µέχρι την πλάκα είναι 150 mm.
Ο οδηγός διαθέτει σύστηµα ανάρτησης και ρύθµισης (αλφάδιασµα) και δεν απαιτεί
βοηθητική κατασκευή για την στήριξή του. Οι αναρτήσεις είναι δύο για κάθε πανέλλο.
Η κάθε ανάρτηση αποτελείται από δύο δίσκους κατασκευασµένους από nylon. Οι δίσκοι
κινούνται σε δύο οριζόντια επίπεδα (το ένα υπερκείµενο του άλλου), µέσα στα ειδικά λούκια
του οδηγού οροφής.
Οι µηχανισµοί κύλισης εξασφαλίζουν εύκολη κίνηση χωρίς θόρυβο και χωρίς συντήρηση.
Προβλέπεται γύψινη κατασκευή για την κάλυψη του οδηγού και την φραγή του ήχου.

5.5.2

Χωρίσµατα Αποχωρητηρίων, Αποδυτηρίων.

5.5.2.1
Στους χώρους υγιεινής για ενήλικες θα τοποθετηθούν πολυεστερικά πανό
τύπου THETIS της εταιρείας GLASSART µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.
∆ιαστάσεις
Σταθερό ολικό ύψος: 2000mm
Ύψος χωρίσµατος: 1850mm
Κενό από δάπεδο: 150mm
Πάχος χωρίσµατος: 30mm
Πλάτος πόρτας: 650/800 mm
Πλάτος χωρίσµατος: Σταθερό 950/1000 mm
Βάθος χωρίσµατος: Σταθερό 850/1100/1250 mm.
Τοιχώµατα-Πόρτες -Yλικά Πλήρωσης
Τα τοιχώµατα και οι πόρτες είναι πλαισιωµένα µε ειδικές διατοµές αλουµινίου
ηλεκτροστατικής βαφής. Οι πόρτες φέρουν µεντεσέδες. Είναι κατασκευασµένες από το ίδιο
υλικό µε τα διαχωριστικά τοίχων. Το υλικά πλήρωσης των χωρισµάτων είναι από ενισχυµένο
πολυεστέρα πάχους 30 mm και gelcoat.
Μηχανισµός Κλειδαριάς
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Οι κλειδαριές είναι εργονοµικές, της σειράς ΤΗΕΤΙS, άριστης ποιότητας τύπου µπίλια
χρώµατος γκρι µε ένδειξη κατειληµµένου και µε σύρτη ασφαλείας. Σε περίπτωση ανάγκης, οι
κλειδαριές ανοίγουν απέξω χρησιµοποιώντας αντικλείδι.
Αποστατικά

Τα αποστατικά στηρίγµατα είναι ειδικά εξαρτήµατα µεταβλητά σε ύψος από ανοξείδωτο
χάλυβα και ροζέτες αλουµινίου. Είναι κατασκευασµένα για να στηρίζουν τα διαχωριστικά
στο δάπεδο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η δυνατότητα µεταβλητού κενού 150 ±
20mm.
Χρωµατισµός
Οι διατοµές αλουµινίου είναι χρώµατος γκρι RAL 7004. Ο χρωµατισµός των τοιχωµάτων και
πορτών θα είναι κίτρινο RAL 1003 για τα WC των νηπίων και λευκό RAL 9016 για τα WC
των ενηλίκων.
Καθαρισµός -Συντήρηση
Οι κατασκευές µπορούν να πλυθούν µε συνηθισµένα καθαριστικά µε ή χωρίς πλυστική
µηχανή. Τα χωρίσµατα, µε συµβατή χρήση, δεν χρειάζονται συντήρηση.

5.5.2.2
Στους χώρους υγιεινής για τα παιδιά θα τοποθετηθούν πιο χαµηλά πανό της
εταιρείας ΠΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. µε τα εξής χαρακτηριστικά.
Τα πανό αποτελούνται από γαινοπλαστικό φύλλο πάχους 13 χιλ. επενδυµένο και στις δυο
πλευρές µε ρητίνη µελαµίνης που έχει αντοχή στα γδαρσίµατα. Το φινίρισµα είναι άγριο µατ.
Στα τέρµατα στην ένωση µε τον τοίχο τοποθετείται προφίλ αλουµινίου στο επιλεγµένο
χρώµα.
Για πρόσθετη ενίσχυση εκατέρωθεν της πόρτας υπάρχουν δυο ορθοστάτες διαµέτρου 45
χιλ. στο επάνω µέρος κατά µήκος της µετώπης τοποθετείται προφιλ διατοµής 17x30 χιλ. µε
καµπύλα άκρα.
Τα φαινοπλαστικά άκρα στερεώνονται σε εγκοπή στα οριζόντια και κατακότυφα προφίλ για
να αποφευχθεί η χρήση βιδών. Τα στηρίγµατα έχουν διάσταση 40 χιλ και στερεώνονται στο
δάπεδο µε βίδες που καλύπτονται µε ροζέτα PVC.
Οι πόρτες είναι κατασκευασµένες από το ίδιο υλικό και στηρίζονται σε τρεις
πλαστικοποιηµένους µεντεσέδες, οι οποίο ρυθµίζονται έτσι ώστε η πόρτα να ανοίγει ή να
κλείνει µόνη της. Οι πόρτες είναι εξοπλισµένες µε κλείστρο µε ένδειξη «ανοικτό-κλειστό».
Τα διαχωριστικά είναι κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό. Στα τέρµατα τοποθετούνται
προφίλ Π για την ένωση µε τον τοίχο.
Το συνολικό ύψος είναι 1400 χιλ και στο κάτω µέρος υπάρχει κενό 150 χιλ που επιτρέπει
τον εύκολο καθαρισµό του χώρου.
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή δεν επηρεάζονται από την υγρασία.
Η αντοχή τους τα κάνει κατάλληλα για κοινόχρηστους χώρους µε µεγάλη κίνηση και που
κινδυνεύουν από καταστροφές και βανδαλισµούς.
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ΤΜΗΜΑ 6
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
6.1

ΓΕΝΙΚΑ

6.1.1

Σχετικές ∆ηµοσιεύσεις

Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που ακολουθούν, οι εργασίες που
καλύπτονται από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελούνται σύµφωνα µε τις πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
6.1.2

Απαιτήσεις

6.1.2.1 Εργασίες του τµήµατος αυτού.

Το τµήµα αυτό αφορά την εγκατάσταση διαφόρων αντικειµένων µεταλλικής κατασκευής και
ιδιαιτέρως σκάλες, κιγκλιδώµατα κλιµακοστασίων, χειρολισθήρες, µεταλλικές πύλες,
σκάλες, εσχάρες και διάφορες αρχιτεκτονικές µεταλλοκατασκευές
6.1.3
Προσόντα
6.1.3.1 Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες.

6.1.3.2 Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Οποτε είναι εφικτό
συγκεκριµένες οµάδες οµοειδών στοιχείων, θα πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο
κατασκευαστή.
6.1.4
Ανοχές
Οι κατασκευές θα γίνονται µε µια ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η ανέγερση σύµφωνα
µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις ανεγέρσεως. Ανοχές σε
στάθµες χειρολισθήρων: 3χλστ σε 3µ µετρούµενες µε έναν ευθύγραµµο κανόνα.

6.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.2.1

Γενικά

6.2.1.1 Οι εργασίες θα εκτελούνται σωστά και επιµεληµένα.
6.2.1.2 Οι ενώσεις θα γίνονται µε ακρίβεια και σταθερότητα. Οι ενώσεις στους
χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κλπ., θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Επίβλεψης.
6.2.1.3 Οι ενώσεις στα κιγκλιδώµατα, στους χειρολισθήρες, στις διακοσµητικές εργασίες
και στα αρχιτεκτονικώς σηµαντικά σύνολα θα γίνονται µε όσο το δυνατόν πιο λεπτή γραµµή
συγκολλήσεως.
6.2.2
Αστάρωµα και Βάψιµο
Ολα τα χαλύβδινα τεµάχια που δεν είναι γαλβανισµένα, θα πρέπει να ασταρώνονται στο
εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους προτού συναρµολογηθούν και µετά να
αποστέλλονται στο εργοτάξιο.
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Κατόπιν θα επακολουθεί η προετοιµασία της επιφανείας όπως απαιτείται στο Τµήµα
"Χρωµατισµοί".
Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο αστάρι Χρωµικού Ψευδαργύρου.
Στον χάλυβα ο οποίος θα είναι καλυµµένος, στην τελική φάση, εκτός από την περίπτωση
που θα είναι ενσωµατωµένος σε σκυρόδεµα, θα πρέπει να προηγηθούν δύο στρώσεις
ασφαλτούχου βαφής πριν από τη κάλυψη.
Οι επιφάνειες από αλουµίνιο ή µόλυβδο, οι οποίες όταν θα τοποθετηθούν θα βρίσκονται σε
επαφή µε επιχρίσµατα, κονιάµατα, τoιχοποιία, θα πρέπει να βαφούν µε ασφαλτούχο βαφή.
6.2.3

Πλαστικοποίηση

Τα αντικείµενα που χρειάζονται πλαστικοποίηση θα παραδίδονται στον κατασκευαστή
πλαστικοποίησης σε κατάσταση που θα έχει κριθεί από αυτόν ως αποδεκτή για µια
ικανοποιητική επικάλυψη.
6.2.4
Προστασία
Όλες οι τελειωµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται σύµφωνα µε την έγκριση της
Επίβλεψης.
Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην εγκατεστηµένη κατασκευή, θα πρέπει να
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές επικαλύψεις και να καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες.

6.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

6.3.1

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση

Θα πρέπει να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα στο εργοστάσιο, όπως συσκευασία σε
ξύλινα κιβώτια για προστασία κατά τη διάρκεια των διακινήσεων και µεταφορών.
6.3.2
Παρεχόµενα Ειδικά τεµάχια
Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλες, κλπ., θα παρέχονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες απαιτήσεις και θα είναι τύπου, υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων για την
προτιθέµενη χρήση, καθώς και συµβατά µε τα άλλα υλικά µε τα οποία θα έρχονται σε
επαφή.
6.3.4.1 Κατασκευή
Τα κάγκελα και κιγκλιδώµατα θα είναι κατασκευασµένα από µαλακό χάλυβα ασταρωµένα
από το συνεργείο κατασκευής και εγκαταστηµένα έτοιµα για βάψιµο. Θα πρέπει να υπάρχει
η κατάλληλη κατασκευή αγκυρώσεως. Ολες οι συγκολλήσεις θα έχουν τροχισθεί ώστε να
είναι λείες πριν από το αστάρωµα.
Τα κάγκελα και κιγκλιδώµατα θα είναι καλά στερεωµένα όταν εγκατασταθούν και δεν θα
λασκάρουν µε την πάροδο του χρόνου.
6.3.5.1 Κατασκευή
Οι διαστάσεις των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων πρέπει να συµφωνούν γενικώς µε
αυτές που υπάρχουν στα σχέδια.
Τα κιγκλιδώµατα θα βάφονται µε αντισκωριακή βαφή µετά από την κατασκευή τους και όταν
τοποθετηθούν θα βαφούν σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και την επιλογή της
Επίβλεψης.
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ΤΜΗΜΑ 7
7.1 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
7.1.1

Υλικά

Οι υαλοπίνακες και τα κρύσταλλα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, µε επιφάνεια
οµοιόµορφη, οµαλή, στιλπνή, χωρίς κυµατισµούς, φυσαλίδες, µικροφυσαλίδες, εξογκώµατα,
φλέβες, αραχνοειδείς ίνες, ξυσίµατα και ελαττώµατα γενικά και θα έχουν διαστάσεις που θα
εξασφαλίζουν επαρκή υποδοχή µέσα στα πλαίσια για τα οποία προορίζονται.
Οι υαλοπίνακες και τα κρύσταλλα δεν πρέπει να παραµορφώνουν την εικόνα των
αντικειµένων που φαίνονται µέσα από αυτούς. Μετά την τοποθέτησή τους δεν θα
παρουσιάζουν βέλη.
Οι υαλοπίνακες και τα κρύσταλλα πρέπει να αποτελούνται από µονοκόµµατα τεµάχια.
7.1.2

Τοποθέτηση

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής των
υλικών. Επί πλέον παρέχονται οι παρακάτω ξενικές οδηγίες:
Τα σόκορα των πλαισίων υποδοχής πρέπει να είναι σε ικανοποιητική κατάσταση (χωρίς
γρέζια ή τριχοειδείς ρωγµές).
Όλοι οι υαλοπίνακες θα εδράζονται µέσα στα πλαίσια σε τάκους από σκληρό PVC.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σωστή κοπή των υαλοπινάκων και στα κρύσταλλα
ασφαλείας Securite για την ακρίβεια των διαστάσεων και των διανοίξεων των οπών.
Η στερέωση των υαλοπινάκων στα πλαίσια θα γίνεται στις πατούρες των πλαισίων σε
λωρίδα πλάτους 1 cm τουλάχιστον, εκτός εάν η µελέτη προδιαγράφει άλλο τρόπο. Μεταξύ
υαλοπίνακα και πλαισίου πρέπει να υπάρχει περιµετρικά κενό 1-2 mm τουλάχιστον για να
παραλαµβάνονται οι συστολοδιαστολές και να εισχωρεί η σιλικόνη.
Οι τοποθετηµένοι υαλοπίνακες θα σηµειώνονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε έντονες
διαγραµµίσεις για αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών.
7.1.3

Προστασία - Καθαρισµός

Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην προφύλαξη των υαλοπινάκων από κάθε είδους ρύπανση
και ιδίως από τους χρωµατισµούς. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός
των υαλοπινάκων που ρυπάνθηκαν, θα αντικαθίστανται. Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα
κλπ θα αποµακρύνονται πλήρως µε το τέλος της εργασίας.
7.1.4

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΦΑΝOΣ ∆ΙΠΛΟΣ ΜΕ TRIPLEX ΠΑΧΟΥΣ 34mm

∆ιπλή υάλωση αποτελούµενη από:
:

µ

µ

µ

(laminated)
4 mm

8,8 mm
µ

µ

µ
µ µ

pvb

0,76 mm.

:16 mm µ
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:

µ

µ

µ

(laminated)
4 mm

8,8 mm
µ

µ

µ
µ µ

pvb

0,76 mm.

Τόσο η παραγωγή του στρωµατοποιηµένου (laminated) υαλοπίνακα όσο και η
κατασκευή της διπλής υάλωσης θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.
Χαρακτηριστικά
∆ιαπερατότητα φωτός (LT)
Ανακλαστικότητα εξωτερικά (LR out)
Ανακλαστικότητα εσωτερικά (LR in)
Τιµή συντελεστή θερµοπερατότητας U (W/m²K)

77%
14%
12%
2.1

Ενεργειακοί συντελεστές:
∆είκτης Περατότητας (ΕΤ)
∆είκτης Ανακλαστικότητας (ER)
∆είκτης Απορρόφησης (EA)
Συνολική απορρόφηση (g)
∆είκτης Σκίασης ολικός
∆είκτης Σκίασης σε µεγάλες συχνότητες
Βάρος kg/m2

47%
22%
31%
54%
0.62
0.54
32

7.1.4

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (LAMINATED) ΠΑΧΟΥΣ 6mm

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + µεµβράνη + 3
mm)
πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και µεµβράνη
πολυβινυλίου, µε ελαστικά παρεµβύσµατα από E.P.D.M. και σιλικόνη.

ΤΜΗΜΑ 8
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

8.1

ΓΕΝΙΚΑ

8.1.1
Σχετικοί Κανονισµοί
Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τελευταίες εκδόσεις
των Γερµανικών Προτύπων (DIN) καθώς ή άλλα αντίστοιχα Πρότυπα χωρών της Ε.E.
8.1.2
Προσόντα Κατασκευαστή
Όλες οι εργασίες που καλύπτονται από το τµήµα αυτό θα πρέπει να παρέχονται από τον
ίδιο εγκεκριµένο Κατασκευαστή εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά µε την Επίβλεψη.
Όλες οι κατασκευές θα τοποθετηθούν από ειδικευµένους τεχνίτες.
8.1.3

Κατασκευαστικά Σχέδια

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σχέδια για την κατασκευή και τοποθέτηση όλων των
παραθύρων, πετασµάτων, πορτών και άλλων στοιχείων καθώς και των παρελκοµένων τους.
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Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται όψεις τυπικών στοιχείων και τοµών,
λεπτοµέρειες από όλα τα τµήµατα παραθύρων, κουφωµάτων και συστηµάτων πετασµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών προστατευτικής
επικαλύψεως, συστηµάτων στερεώσεως, εξαρτηµάτων λειτουργίας και άλλων αντικειµένων
που δεν περιλαµβάνονται στα συνήθη δεδοµένα του κατασκευαστή. Τα σχέδια θα πρέπει
επίσης να δείχνουν το σύστηµα των υαλοπινάκων και της τοποθετήσεώς των, τις ανοχές
στερεώσεως επάνω στο κτίριο και της εφαρµογής των σφραγιστικών υλικών. Οι εργασίες
άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει και αυτές να δείχνονται καθαρά στα σχέδια αυτά.
Ολες οι διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια θα πρέπει να επιβεβαιωθούν επί τόπου διότι
καµιά απαίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για σφάλµατα ή καθυστερήσεις που θα οφείλονται
στη µη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή.
8.1.4

Τεχνικά στοιχεία

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των
συνήθων λεπτοµερειών των παραθύρων από αλουµίνιο του κατασκευαστή,
συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερειών κατασκευής, τελειωµάτων εξαρτηµάτων και άλλων επί
µέρους τµηµάτων της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συµπεριλάβει
επικυρωµένες εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών.
8.1.5
Προδιαγραφή Συµπεριφοράς Υλικών
Η τοποθέτηση και το πάχος των υαλοπινάκων θα πρέπει να σχεδιασθούν έτσι ώστε να
αντέχουν στις πιέσεις και ταχύτητες ανέµου σύµφωνα µε το DIN 1055, µέρος 4, φορτία
ανέµου.
Φόρτιση Ανέµου: Κανένα στοιχείο παραθύρου δεν θα πρέπει να υφίσταται µόνιµη
παραµόρφωση ή άλλη ζηµιά, µε βέλη κάµψεως µεγαλύτερα από 1/300 και όχι περισσότερο
από 8χλστ.
Συµπεριφορά των στοιχείων εκτεθειµένων σε καιρικές συνθήκες όταν εξετάζονται σχετικά
µε:
(α)
∆ιείσδυση Νερού

∆εν θα πρέπει να παρουσιασθεί καµιά διαρροή νερού όταν το παράθυρο υπόκειται σε συνεχή
σταθερή πίεση για περιόδους πέντε λεπτών µε αυξήσεις κατά 0,5gr/cm² (5 χλστ στήλης
νερού) µέχρι µία µεγίστη τιµή 3,0 γρ/εκ² (30 χλστ στήλης νερού).
(β)

∆ιείσδυση νερού µετά από ριπή ανέµου

Το συγκρότηµα παραθύρου θα πρέπει να υποβληθεί σε τρεις κύκλους θετικής και αρνητικής
φορτίσεως ανέµου µέχρι µία µέγιστη πίεση 22 gr/cm² (220 χλστ στήλης ύδατος). Η πίεση θα
διατηρείται µηδενική µεταξύ κάθε µισού κύκλου. Η δοκιµή διεισδύσεως νερού θα
επαναλαµβάνεται κατόπιν όπως και προηγουµένως.
(γ)

∆ιείσδυση Αέρος

∆εν θα πρέπει να υπάρχει διείσδυση αέρος µεγαλύτερη από 1 µ3/ωρ ανά τρέχον µέτρο αρµού όταν το συγκρότηµα παραθύρου υποβάλλεται
σε µία δοκιµαστική πίεση 2 gr/cm² (20 χλστ στήλης ύδατος)

Τα συγκροτήµατα παραθύρων και πετασµάτων θα υπόκεινται σε δοκιµές σύµφωνα µε τις
καθορισµένες απαιτήσεις εκτελέσεως.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

85
8.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

8.2.1
Κατασκευή
Κάθε παράθυρο θα φέρει καθορισµένη σήµανση µε ένα ξεχωριστό αριθµό αναγνωρίσεως
αναφορικά µε το κτίριο και σχετικά µε τον τύπο.
8.2.2
Ανοχές
Ο σχεδιασµός των συγκροτηµάτων παραθύρων και υαλοπινάκων καθώς και όλων των
εξαρτηµάτων και στερεώσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανοχές της φέρουσας
κατασκευής.
Ολες οι ανοχές διαστάσεων παραθύρων σχετικά µε το κτίριο θα πρέπει να δείχνονται
καθαρά στα κατασκευαστικά σχέδια.
8.2.3
Θερµική Μετακίνηση
Τα συγκροτήµατα παραθύρων και υαλοπινάκων θα πρέπει να κατασκευασθούν και να
τοποθετηθούν εις τα αντίστοιχα ανοίγµατα µε επαρκείς ανοχές και, όπου απαιτείται, µε
αρµούς διαστολής ενσωµατωµένους σε συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η ελευθερία
µετακινήσεων λόγω θερµικών διαστολών και συστολών που θα παρουσιάζονται εξ αιτίας
των τοπικών καιρικών συνθηκών και µεταβολών των θερµοκρασιών - από χειµώνα σε
καλοκαίρι, και ηµέρα σε νύκτα - χωρίς να δηµιουργούνται λυγισµοί, παραµορφώσεις αρµών
ή άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις.
8.2.4
Κατασκευή Γενικώς
Η κατασκευή όλων των µεταλλικών συγκροτηµάτων, των γωνιών, των απλών και υπό γωνία
αρµών, η συγκόλληση και η στερέωση θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά γερές, άκαµπτες και
υδατοστεγείς έτσι ώστε να αντέχουν σε όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλονται επί των
συγκροτηµάτων αυτών, καθώς και να εξασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς προβλήµατα
λειτουργία τους.
8.2.5
Συµπύκνωση
Ο σχεδιασµός κάθε στοιχείου θα πρέπει να προβλέψει και να παράσχει ικανοποιητικά µέτρα
για τη συλλογή και διάθεση τυχόν συµπυκνώσεων.
8.2.6
Προστασία
Οι διάφορες µονάδες θα πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη
µεταφορά τους στο εργοτάξιο, στους χώρους αποθηκεύσεως, κατά την τοποθέτησή τους
µέχρις ότου κάθε µονάδα έχει τελείως ανεγερθεί και στερεωθεί στη θέση της.
Ολες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται µε αυτοκόλλητες (αλλά
εύκολα αφαιρούµενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η
προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και η ελαστικότητα της ταινίας θα πρέπει να
είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν.
8.2.7

Συντήρηση

Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει και υποβάλει στην Επίβλεψη πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για
τη χρήση του Εργοδότη .
Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως θα πρέπει να περιλαµβάνει υποδείξεις για τη συντήρηση όλων
των µερών της κατασκευής του παραθύρου και των πετασµάτων εισόδου, τόσο εσωτερικώς
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όσο και εξωτερικώς, συµπεριλαµβανοµένων και του συστήµατος υαλοπινάκων και των
σφραγιστικών υλικών µαζί µε τις αντίστοιχες περιόδους συντηρήσεως.
8.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

8.3.2
Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση
Η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
κατασκευαστή.
8.3.3
Εξαρτήµατα από Αλουµίνιο
Ολα τα ελατά τµήµατα και οι λαµαρίνες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ένα κράµα
αλουµινίου που θα είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των προτύπων DIN ή άλλων
εγκεκριµένων ισοδυνάµων προτύπων.
Όλα τα κράµατα θα πρέπει να έχουν το ίδιο φινίρισµα και να προέρχονται από τον ίδιο
εγκεκριµένο προµηθευτή. Όλα τα ελατά τµήµατα θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο πάχος
και αντοχή, όχι µόνο για να συµµορφώνονται µε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά
επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το
πάχος των ελατών τµηµάτων θα πρέπει να είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη
ακαµψία για τα µήκη που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση.
8.3.4
Εξαρτήµατα
Όλα τα εξαρτήµατα των πορτών και παραθύρων πρέπει να υποστηρίζουν επαρκώς τον
υαλοπίνακα και το πλαίσιο εξαεριστήρων τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην
ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραµορφώσεις ή ζηµίες κάτω από το καθορισµένο
φορτίο ανέµου, καθώς και να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας.
8.3.5
Στερεώσεις
Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και
στερέωση του παραθύρου θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που
χρησιµοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
8.3.6
Υαλοπίνακες
Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί θερµοµονωτικοί ασφαλείας και θα είναι στερεωµένοι µε
σφράγιση NEOPRENE.

8.3.7 Μεταλλικά σκίαστρα
Οριζόντια σκίαστρα
Η κατασκευή έχει πλαίσιο από κοιλοδοκούς και ξύλινα πανέλα πλήρωσης τα οποία
συνίστανται από πήχεις µε διάκενα. Το πλαίσιο αναρτάται στους εξωτερικούς τοίχους µε
µπουλόνια και αντηρίδες.

8.3.8 Κουφώµατα αλουµινίου ενδεικτικού τύπου ALUMIL ή άλλα ισοδύναµα

Τεχνική περιγραφή συστήµατος ΑΛΟΥΜΥΛ Μ11600
Alutherm Extra
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Πρόκειται για σειρά ανοιγόµενων θερµοµονωτικών κουφωµάτων αλουµινίου της υψηλότερης
κατηγορίας θερµοµόνωσης.

Βασικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανοιγόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα, µε φύλλο πλάτους 84 mm.
Κατηγορία θερµοµόνωσης Gruppe 1.0 ( Σύµφωνα µε DIN52619-3 UR = 1,5 W/m2K ).
Θερµοδιακοπή µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο PA 6.6, πλάτους 34-38mm.
Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισµού.
Επιπλέον προσθήκη φιλέτου εξηλασµένης πολυστερίνης για extra θερµοµόνωση
∆ιθάλαµα φύλλα για σωστή απορροή του νερού.
Καθαροί θάλαµοι για σωστή σύνδεση στην γωνία.
Σύνδεση µε διπλή γωνία (µέσα-έξω) σε όλα τα προφίλ.
∆υνατότητα χρήσης πρεσσαριστών, µηχανικών, και καρφωτών γωνιών σύνδεσης.
∆υνατότητα χρήσης µηχανισµού περιµετρικής ασφάλισης
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες.
Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ
Κράµα αλουµινίου
Σκληρότητα
Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β)
Πάχος διατοµών (min-max)
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών
Είδος θερµοδιακοπής

AlMgSi (EN AW 6060)
12 Webster ή 70 HB minimum
75µm minimum
1,6 – 3,0 mm
Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2
Μηχανική, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου
πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 34 και 38 mm
σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου
Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων
Είδος στεγάνωσης

76,5 / 84 mm
Μονός, διπλός ή τριπλός έως 64 mm
130 Kg (για κουφώµατα)
150 Kg (για θύρες εισόδου)
Τριών επιπέδων, µε κεντρική στεγάνωση
΄΄Aluseal΄΄ και ελαστικά από EPDM

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:
•
•
•
•
•
•

Παράθυρα µονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. µε ή δίχως παντζούρια.
Είσοδοι µε µεντεσέδες βαρέως τύπου και καθαρές επίπεδες επιφάνειες.
∆υνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια.
Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια, χωρίς εµφανείς αρµούς.
Κατασκευή κρυφού φύλλου, µε συνολική εµφανή επιφάνεια 70mm.
Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές.

Πιστοποιήσεις
•

Ο σχεδιασµός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των
διατοµών της Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
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•
•

Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και
διενεργείται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL
(GSB).
Η σειρά M11500 ALUTHERM SUPER PLUS έχει πιστοποιηθεί από το διεθνούς
φήµης Γερµανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, έχοντας τις υψηλότερες επιδόσεις
σε όλες τις κατηγορίες δοκιµών (υδατοστεγάνωση, ανεµοπερατότητα, µηχανική
αντοχή και θερµοµόνωση).

Τεχνική περιγραφή συστήµατος ΑΛΟΥΜΥΛ Μ11000 Alutherm Plus
Πρόκειται για σειρά ανοιγόµενων θερµοµονωτικών κουφωµάτων,
πιστοποιηµένη από το IFT Rosenheim.

Βασικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανοιγόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα, µε φύλλο πλάτους 70 mm.
Κατηγορία θερµοµόνωσης Gruppe 2.1 (Σύµφωνα µε DIN52619-3
UR = 2.5 W/m2K).
Θερµοδιακοπή µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm.
Ηχοµόνωση έως και 52 dB.
Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισµού.
∆ιθάλαµα φύλλα για σωστή απορροή του νερού.
Σύνδεση µε διπλή γωνία (µέσα-έξω) σε καθαρούς θαλάµους για όλα τα προφίλ.
∆υνατότητα χρήσης πρεσσαριστών, µηχανικών, και καρφωτών γωνιών σύνδεσης.
∆υνατότητα χρήσης µηχανισµού περιµετρικής ασφάλισης.
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες.
Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των διατοµών
Κράµα αλουµινίου……………………………….AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα………………………………………12 Webster ή 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β)………………….75µm minimum
Πάχος διατοµών (min-max)…………………….1,4 – 2,0 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών………………..Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2
Είδος θερµοδιακοπής……………………………Μηχανική, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου
πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους 20 και 24 mm
σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών της σειράς
Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου 62,5 / 70mm
Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός, διπλός ή τριπλός έως 57 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων 130 Kg (για κουφώµατα)
150 Kg (για θύρες εισόδου)
Είδος στεγάνωσης Τριών επιπέδων, µε κεντρική στεγάνωση
΄΄Aluseal΄΄ και ελαστικά από EPDM

Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:
•
•

Παράθυρα µονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. µε ή δίχως παντζούρια.
Είσοδοι µε µεντεσέδες βαρέως τύπου και καθαρές επίπεδες επιφάνειες.
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•
•
•
•

∆υνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια.
Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια, χωρίς εµφανείς αρµούς.
Κατασκευή κρυφού φύλλου, µε συνολική εµφανή επιφάνεια 70 mm.
Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές.

Πιστοποιήσεις
•
•
•

•

Ο σχεδιασµός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των
διατοµών της Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και
διενεργείται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL
(GSB).
Η σειρά M11000 ALUTHERM PLUS έχει πιστοποιηθεί από το διεθνούς φήµης
Γερµανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM, έχοντας τις υψηλότερες επιδόσεις σε όλες
τις κατηγορίες δοκιµών (υδατοστεγάνωση, ανεµοπερατότητα, µηχανική αντοχή και
θερµοµόνωση).
Έχει επίσης πιστοποιηθεί στο ΑΠΘ, στο ΕΚΑΝΑΛ και στο ETC LABS της Αµερικής
για αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα, έλεγχο λειτουργίας, έλεγχο
παραβιασιµοτητας.

Τεχνική περιγραφή συστήµατος ΑΛΟΥΜΥΛ M 9400 SOFTLINE PLUS
Πρόκειται για σειρά ανοιγοµένων κουφωµάτων αλουµινίου µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την
πολυµορφία στην κατασκευή.

Βασικά Xαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•

Ανοιγόµενο σύστηµα, µε φύλλο πλάτους 45 mm.
Σύστηµα στεγάνωσης “Aluseal”
Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εσωτερικές και
εξωτερικές επιφάνειες του κουφώµατος
Ειδικά προφίλ για εµφάνιση παρόµοια µε αυτή
των ξύλινων κουφωµάτων.
Πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων για όλες τις
τυπολογίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά των διατοµών
Κράµα αλουµινίου AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα 12 Webster ή 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β) 75µm minimum
Πάχος διατοµών (min-max) 1,4 – 1,6 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2
Τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών της σειράς
Πλάτος βασικής κάσας / φύλλου 45 / 52 mm
Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί Μονός ή διπλός, από 10 έως 32 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων Με απλό µεντεσέ έως 75 Kg
Με ειδικό µεντεσέ έως 130 Kg
Είδος στεγάνωσης Τριών επιπέδων, µε κεντρική στεγάνωση
΄΄Aluseal΄΄ και ελαστικά από EPDM
Κατασκευαστικές δυνατότητες της σειράς:
•

Παράθυρα µονόφυλλα , δίφυλλα κ.λ.π. µε ή δίχως παντζούρια.
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•
•

Μονόφυλλη και δίφυλλη είσοδος
Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές.

Πιστοποιήσεις
•
•
•
•

Ο σχεδιασµός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των
διατοµών
της Αλουµύλ έχουν πιστοποιηθεί µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Αλουµύλ είναι πιστοποιηµένη και
διενεργείται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL
(GSB).
Η σειρά είναι πιστοποιηµένη για αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και ηχοµόνωση
από το Ift ROSENHEIM, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και το Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ 9
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ

9.1

ΓΕΝΙΚΑ

9.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο τµήµα αυτό θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις πρότυπες
τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς
κανονισµούς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που ακολουθούν.
9.1.2

Επιχρίσεις

9.1.2.1

Απαιτήσεις

Το υποτµήµα αυτό αφορά εσωτερικές επιχρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
µεταλλικών πλεγµάτων, ακµών και συγκολλήσεων.
9.1.2.2

Προσόντα Εφαρµοστού

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και επιβλεφθούν από άτοµα ειδικευµένα σε επιχρίσµατα.
9.1.2.3

Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις

Οι επιφάνειες θα είναι τελειωµένες για έγκριση από την Επίβλεψη εντός των ακoλούθων
ανοχών και αποκλίσεων:
Επένδυση Τοίχων µε πλακίδια Το χονδρό κονίαµα (λάσπωµα) για την επένδυση των τοίχων
δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 3 χλστ ως προς ευθύγραµµο κανόνα 2 µέτρων όπου
χρησιµοποιούνται συγκολλητικά λεπτής στρώσεως, ή 6 χλστ όπου χρησιµοποιούνται
συγκολλητικά χονδρής στρώσεως.
Οροφές:

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

91
Οι επιφάνειες οροφών και διαχωρισµάτων θα είναι επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν
περισσότερο από 5 χλστ ως προς ευθύγραµµο κανόνα 3 µέτρων.
Οι επιφάνειες µε το επίχρισµα ή χονδρό κονίαµα που δεν θα ικανοποιούν τις παραπάνω
προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώµατα εργασίας δεν θα είναι αποδεκτές και θα
επανακατασκευάζονται χωρίς επιβάρυνση.
9.1.2.4

∆είγµατα εργασιών

Προτού αρχίσει η καθεαυτού εργασία, θα κατασκευασθεί δείγµα µε χονδρό κονίαµα επάνω
σε ένα τοίχο και µία οροφή, σε περιοχή που θα υποδείξει η Επίβλεψη, για έγκριση.

9.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

9.2.1

Επιχρίσεις

9.2.1.1 Γενικές Απαιτήσεις
Λειότητα

Ολες οι επιφάνειες µε το επίχρισµα και το χονδρό κονίαµα θα είναι απόλυτα λείες και
ευθυγραµµισµένες. Οι περιοχές µεταξύ εργασιών που εκτελέσθησαν κατά διαφορετικούς
χρόνους και τα σηµεία συνδέσεως, δεν θα πρέπει να αφήσουν κανένα σηµάδι και να είναι
λείες.
Ρωγµές
Θα λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις του συστήµατος που χρησιµοποιείται για την
εφαρµογή των διαφόρων στρώσεων επιχρίσεων ιδίως κατά την επιλογή των καταλλήλων
υλικών συγκολλήσεως και καταλλήλου συνθέσεων, άµµου επιχρίσεως µε προηγούµενη
επεξεργασία της επιφανείας, για να εξασφαλισθεί ότι οι επιχρίσεις δεν θα παρουσιάζουν
ρωγµές.

Για να αποφευχθούν οι ρωγµές στις επιχρίσεις και το χονδρό κονίαµα, τα συνεχόµενα αλλά
διαφορετικά υλικά στα υποστρώµατα θα πρέπει να γεφυρωθούν µε κάποιο κατάλληλο τρόπο.
Λαµπάδες

Οι λαµπάδες (η ελεύθερη επιφάνεια του πάχους των τοίχων στα ανοίγµατα των θυρών και
παραθύρων πέραν του πάχους των κουφωµάτων) θα επιχρισθούν µε τον ίδιο τύπο
τελειώµατος επιφανείας όπως και οι λοιπές επιφάνειες των τοίχων.
Χρήση υλικών εκ περιτροπής
Κατά τις παραλαβές, τα υλικά θα χρησιµοποιούνται εκ περιτροπής, δηλαδή θα εξαντλούνται
πρώτα τα υλικά των προηγουµένων παραλαβών πριν χρησιµοποιηθούν τα υλικά των
νεωτέρων παραλαβών. ∆εν θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των τριών µηνών.
Ειδικά µέτρα
Αναλόγως της εποχής, θα λαµβάνονται ειδικά µέτρα εκ µέρους του Αναδόχου για να
αποφεύγονται οι φθορές στα επιχρίσµατα λόγω υπερβολικής απωλείας υγρασίας ή
κλιµατικών επιπτώσεων.
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Προετοιµασία επιφανειών

9.2.1.2

∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε περιοχές που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα χωρίς
την προηγούµενη υπόδειξη από την Επίβλεψη:
-

ανώµαλη επιφάνεια
ρωγµές τάσεως
πολύ λείες επιφάνειες
υγρασία
λαδεροί λεκέδες (λάδι από καλούπια)
σκυρόδεµα λιγότερο των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του.

Προετοιµασία

Εκτός εάν έχει προσδιορισθεί διαφορετικά, οι επιφάνειες θα "αγριεύονται" προτού
τοποθετηθεί το χονδρό κονίαµα. Θα αφαιρούνται τυχόν ξεχειλίσµατα κονιάµατος και εκεί
όπου θα τοποθετηθούν πλακίδια, τα χαλίκια θα είναι εκτεθειµένα για να παράσχουν "άγρια"
επιφάνεια προσφύσεως.
Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές σκυροδέµατος εάν εµποδίζουν τη σωστή εφαρµογή του
χονδρού κονιάµατος.
Θα πρέπει να γίνει ξερό βούρτσισµα και αφαίρεση χαλαρών τεµαχίων, σκόνης, εξανθηµάτων
και άλλων ξένων ουσιών.
9.2.1.3

Αρµοί σε εξωτερικό χονδρό κονίαµα

Θα τοποθετείται χονδρό κονίαµα σε εξωτερικές επιφάνειες των οποίων το µήκος ή το ύψος
δεν υπερβαίνει τα 5µ, έτσι ώστε ο λόγος µήκους προς ύψος να µην υπερβαίνει το 1 1/2 : 1,
δηµιουργώντας αρµούς σχεδίου και τύπου που θα έχουν υποδειχθεί ή εγκριθεί από την
Επίβλεψη.
9.2.1.4

Μεταλλικά πλέγµατα, Μεταλλικές Ενισχύσεις

Γενικά

∆εν θα αρχίσει η τοποθέτηση των πλεγµάτων προτού οι αγκυρώσεις, οι τάκοι, ο
ηλεκτρολογικός και ο µηχανολογικός εξοπλισµός που πρόκειται να εγκατασταθούν εντός ή
πίσω από τα πλέγµατα και τις επιχρίσεις έχουν εγκατασταθεί, δοκιµασθεί και εγκριθεί.
Οι µεταλλικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για όλα τα ανοίγµατα και ενσωµατωµένους
εξοπλισµούς, ερµάρια, πίνακες προσβάσεως, κλπ., θα πλαισιωθούν από όλες τις πλευρές µε
κατάλληλους δοκούς διατοµής Π ή και ξυλεία. Θα ελεγχθούν οι ανοχές που δίδονται για
δοκούς και την ξυλεία.
Θα παρασχεθούν οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις, κλπ., για να παραλάβουν σταθερά
αντικείµενα και εξαρτήµατα.
Ενισχύσεις στο Χονδρό Κονίαµα
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Θα τοποθετηθούν ενισχύσεις στα ακόλουθα χονδρά κονιάµατα:
-

Οπου χρησιµοποιούνται εξωτερικώς επί σκυροδέµατος
Οπου χρησιµοποιούνται για να τοποθετηθεί εξωτερική επένδυση µε πλακίδια
Οπου το γέµισµα των αρµών υπερβαίνει τα 20 χλστ.

Θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων 25 χλστ Χ 16, και θα
δεθούν πίσω στον κύριο οπλισµό µε σύρµατα προσδέσεως από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους
τουλάχιστον αυτού που αντιστοιχεί στο πλέγµα που χρησιµοποιείται µε 4 προσδέσεις ανά µ².
Το πλέγµα θα απέχει 6 χλστ από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. ∆εν θα καλύπτονται οι
αρµοί διακοπής. Το πλέγµα θα τερµατίζεται σε απόσταση 40 χλστ από όλες τις πλευρές. Η
Επίβλεψη µπορεί να υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους στερεώσεως του πλέγµατος.
9.2.1.5

Χονδρό Κονίαµα/Επιχρίσεις

Ανάµιξη

Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο όπου επιτρέπεται από τον κατασκευαστή.
Τα "xαρµάνια" που χρησιµοποιούν τσιµέντο θα χρησιµοποιούνται εντός 2 ωρών από της
αναµίξεως.
Εφαρµογή

Ολες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και τούβλων θα ψεκάζονται µε κονίαµα από σκέτο
τσιµέντο. Το υπόστρωµα αυτό, σε κάθε περίπτωση, θα "πετιέται" επάνω στην επιφάνεια και
ποτέ δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. Προτού χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε µηχανικός
εξοπλισµός για εργασίες επιχρίσµατος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η έγκριση της Επίβλεψης.
Η εφαρµογή των τελευταίων στρωµάτων χονδρού κονιάµατος περιέχοντος γύψο σε
εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται εκτός και εάν έχει δοθεί η έγκριση της Επίβλεψης.
Εάν απαιτηθεί γέµισµα αρµών για να είναι δυνατόν το τελείωµα των επιφανειών σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, ο Ανάδοχος θα έχει φροντίσει να το λάβει υπόψη
στην Προσφορά του.

Το χονδρό κονίαµα θα εφαρµόζεται προτού στεγνώσει η συγκολλητική στρώση.
Το τελείωµα των επιφανειών δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την εµφάνιση ή
την λειτουργία και εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες
µε µια ακτίνα περίπου 2 χλστ. Στα σηµεία όπου οι επιχρίσεις βρίσκονται "περασιά" µε
κάσες κουφωµάτων καθώς και σε αρµούς διαστολής, θα σχηµατίζονται χαραγές (σκοτίες)
στο τελικό στρώµα και στο στρώµα που βρίσκεται αµέσως από κάτω.
9.2.1.6

Προστασία

Η εργασίες που έχουν επιτελεσθεί θα προστατεύονται κατά της θερµότητας, ξηρών ανέµων
και βροχής.
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Υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώµατα, κάσες, κουφώµατα, εξαρτήµατα και
όλα τα άλλα αντικείµενα και προσαρτήµατα, πρέπει να προστατεύονται µε κάποιο
κατάλληλο τρόπο κατά τυχόν ρυπάνσεως και φθοράς. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη
για οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν µπορεί να προκύψουν από µη συµµόρφωση µε
την απαίτηση αυτή.

9.2.1.7

∆ιάθεση Αχρηστων Υλικών

Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά όπως γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κλπ. δεν θα
πρέπει να αδειάζονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας ούτε επιτρέπεται να φθάνουν µέχρι
τα συστήµατα υπονόµων µέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκροών ταρατσών και δαπέδων.
Τα µπάζα και τα απόβλητα θα πρέπει να αποκοµίζονται. ∆εν θα καίγονται ή θα
ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας.
9.2.2

Επένδυση διά πλακιδίων

Σωλήνες οι οποίοι θα τοποθετηθούν µέσα σε αυλακώσεις τοίχων, θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να έχουν τυλιχθεί µε µία λωρίδα πιλήµατος και σκεπασθεί µε ένα γαλβανισµένο
ή αντισκωριακό µεταλλικό πλέγµα και κατόπιν να γίνουν επίπεδα µε τσιµεντοκονίαµα για να
δεχθούν µετά τα επόµενα υποστρώµατα.
Οι επιφάνειες τοίχων που πρόκειται να επενδυθούν πρέπει να καλυφθούν µε κονίαµα
τσιµέντου (πεταχτό) χρησιµοποιώντας υπόστρωµα από τσιµεντοκονίαµα ή αλλιώς να
αγριευθούν για την επικόλληση των πλακών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Εάν τα πλακίδια ή οι µωσαϊκές επενδύσεις πρόκειται να τοποθετηθούν επάνω στους τοίχους
µε τη µέθοδο του λεπτού υποστρώµατος, οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να
ακολουθηθούν λεπτοµερώς. Στις περιπτώσεις αυτές, το υπόστρωµα θα πρέπει να έχει
ειδικώς προπαρασκευασθεί και να είναι κατάλληλο για την εργασία του είδους αυτού.

9.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

9.3.1

Επιχρίσεις εσωτερικών τοίχων

9.3.1.1 Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση
Ολα τα υλικά θα προστατεύονται κατά της θερµότητας, βροχής και µολύνσεως από ξένες
ύλες, και θα αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα µεταλλικά
αντικείµενα θα διατηρούνται σκεπασµένα ώσπου να χρησιµοποιηθούν.
9.3.1.2

Τσιµέντα, Γύψος, Ασβέστης

Το τσιµέντο θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 1164 ή BS 12. Οι άνυδρες συνδετικές
ύλες δεν θα είναι παλαιότερες των 3 µηνών. Ο ασβέστης θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο
BS 890 ή ισοδύναµο πρότυπο της Ε.E. Μόνο ασβέστης σταθερού όγκου επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί.
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9.3.1.3

Αδρανή Υλικά

Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που θα ήταν δυνατόν να µειώσουν την εµφάνιση ή
τον προορισµό που έχει το τελείωµα και τα άλλα υλικά που έχουν ενσωµατωθεί.
9.3.1.4

Προσµείξεις και Πρόσθετα

Πλαστικοποιηµένα µέσα, χηµικές προσµείξεις, πρόσθετα στεγανοποιητικά συγκολλητικά,
εντοµοκτόνα, χρωστικά και τα παρόµοια, όταν απαιτηθούν ή επιτραπούν από την Επίβλεψη
θα είναι κατασκευασµένα από µία εταιρία που θα έχει τουλάχιστον 10 έτη επιτυχούς
εµπειρίας µε τα αντίστοιχο υλικό.
Θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε την εφαρµογή και τη χρήση.

Τα πρόσθετα υλικά στο κονίαµα δεν θα πρέπει να µειώνουν την αντοχή του επιχρίσµατος και
δεν θα πρέπει να έχουν οιεσδήποτε επιβλαβείς επιπτώσεις, ή να προκαλούν λανθάνοντα
ελαττώµατα στο κονίαµα. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ελαττώµατα
µπορεί να προξενηθούν από τυχόν πρόσθετα που έχουν χρησιµοποιηθεί, ακόµα και στις
περιπτώσεις των υλικών που έχουν "εγκριθεί". Οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να
ακολουθούνται αυστηρά.
9.3.1.5

Νερό

Το µόνο νερό που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο, καθαρό και γλυκό νερό απαλλαγµένο
από επιβλαβείς ξένες ουσίες.
9.3.1.6

Μεταλλικά Εξαρτήµατα

Σύρµατα προσδέσεως: Από γαλβανισµένο µαλακό χάλυβα καταλλήλου διαµέτρου.
9.3.2 Επιχρίσεις µε έτοιµο σοβά
Εναλλακτικώς ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει έτοιµο σοβά ISOMAT των τύπων που
περιγράφονται παρακάτω σε συνδυασµό µε υαλοϋφασµα VITRULAN για την εξασφάλιση
µεγαλύτερης αντοχής ή άλλα ισοδύναµα.
MARMOCRET PLUS DECOR
Ρητινούχος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, για διαµόρφωση αδρής
επιφάνειας
Ιδιότητες
Το MARMOCRET PLUS Decor είναι ένας έτοιµος σοβάς (µαρµαροκονίαµα) µε χονδρόκοκκο
αδρανές (έως και 2 mm), ενισχυµένος µε ρητίνες.
•
Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550.
. •
Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµικού στοιχείου.
. •
Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
. •
Βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες.
. •
Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
. •
∆ε ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς.
. •
Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την προσθήκη νερού.
Πεδία εφαρµογής
Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρωµων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε
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αδρή µορφή, σε υποστρώµατα µε ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης.
Συνήθως αντικαθιστά το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή: Κοκκοµετρία: Απαίτηση σε νερό: Φαινόµενο βάρος
ξηρού κονιάµατος:
Φαινόµενο βάρος υγρού κονιάµατος: Αντοχή σε θλίψη: Aντοχή σε κάµψη: Χρόνος
κατεργασίας: τσιµεντοειδής κονία έως και 2 mm 5,00 kg/σακί 25 kg
1,60 ± 0,05 kg/lit
2

2

1,75 ± 0,05 kg/lit 5,75 ± 1,00 N/mm 1,75 ± 0,50 N/mm 4 h στους +20ºC
Αποχρώσεις
Το MARMOCRET PLUS Decor θα έχει απόχρωση Νο.207 και 202.
Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Όπου
κρίνεται απαραίτητο, πριν την εφαρµογή του MARMOCRET PLUS Decor το υπόστρωµα
διαβρέχεται καλά ή ασταρώνεται µε PL-PRIMER, το οποίο µειώνει την απορροφητικότητα
του υποστρώµατος, εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφο χρώµα σε όλη την επιφάνεια.
2. Εφαρµογή
Το MARMOCRET PLUS Decor προστίθεται σε καθαρό νερό υπό ανάδευση, µέχρι να
δηµιουργηθεί ένα κονίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµικτήρας (µπετονιέρα),
που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να είναικαθαρός για να αποφευχθείπιθανή αλλοίωση του
χρώµατος του σοβά. Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή
µε τη χρήση µηχανής εκτόξευσης σοβά. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε σπογγώδες
τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος καιτην εργασιµότητα του
µίγµατος.
Κατανάλωση
2

Περίπου 4,5 kg/m /3 mm πάχος επιχρίσµατος.
Συσκευασία
Σάκοι 25 kg.
Αποθήκευση
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους
προστατευµένους από την υγρασία.
Παρατηρήσεις
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναιτουλάχιστον +5ºC.
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερµοκρασιών.
MARMOCRET PLUS FINE
Ρητινούχος, λευκός ή έγχρωµος, υδαταπωθητικός σοβάς, για διαµόρφωση λείας επιφάνειας
Ιδιότητες
Το MARMOCRET PLUS Fine είναι ένας έτοιµος σοβάς (µαρµαροκονίαµα) µε λεπτόκοκκο
αδρανές (έως και 1,3 mm), ενισχυµένος µε ρητίνες.
•
Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά
DIN 18550.
•
Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµικού στοιχείου.
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•
Βιοµηχανικό κονίαµα µε σταθερές ιδιότητες.
•
Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
•
∆ε ρηγµατώνειόπως ο κοινός σοβάς.
•
Απλοποιεί την εργασία, διότι απαιτεί µόνο την προσθήκη νερού.
Πεδία εφαρµογής
Προσφέρεται για την κατασκευή λευκών ή έγχρωµων, υδαταπωθητικών επιχρισµάτων µε
λεία µορφή, σε υποστρώµατα µε ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης.
Συνήθως αντικαθιστά το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μορφή: Κοκκοµετρία: Απαίτηση σε νερό: Φαινόµενο βάρος
ξηρού κονιάµατος:
Φαινόµενο βάρος νωπού κονιάµατος: Αντοχή σε θλίψη: Aντοχή σε κάµψη: Χρόνος
κατεργασίας: τσιµεντοειδής κονία έως και 1,3 mm 5,00 kg/σακί 25 kg
1,60 ± 0,05 kg/lit
2

2

1,76 ± 0,05 kg/lit 5,25 ± 1,00 N/mm 1,60 ± 0,50 N/mm 3 h στους +20ºC
Αποχρώσεις
Το MARMOCRET PLUS Fine θα έχει απόχρωση λευκό Νο 100
Τρόπος χρήσης
1. Υπόστρωµα
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ. Όπου
κρίνεταιαπαραίτητο, πριν την εφαρµογή του MARMOCRET PLUS Fine το υπόστρωµα
διαβρέχεται καλά ή ασταρώνεται µε PL-PRIMER, το οποίο µειώνει την απορροφητικότητα
του υποστρώµατος, εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφο χρώµα σε όλη την επιφάνεια.
2. Εφαρµογή
Το MARMOCRET PLUS Fine προστίθεται σε κα-θαρό νερό υπό ανάδευση, µέχρι να
δηµιουργηθεί ένα κονίαµα µε την επιθυµητή εργασιµότητα. Ο αναµικτήρας (µπετονιέρα),
που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να είναικαθαρός για να αποφευχθείπιθανή αλλοίωση του
χρώµατος του σοβά. Ο σοβάς διαστρώνεται κατά τα γνωστά µε µυστρί ή φραγκόφτυαρο ή
µε τη χρήση µηχανής εκτόξευσης σοβά. Ακολουθεί τρίψιµο της επιφάνειας µε σπογγώδες
τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώµατος, τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος καιτην εργασιµότητα του
µίγµατος.
Κατανάλωση
2

Περίπου 4 kg/m / 3 mm πάχος επιχρίσµατος.
Συσκευασία
Σάκοι 25 kg.
Αποθήκευση
Τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους
προστατευµένους από την υγρασία.
Παρατηρήσεις
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναιτουλάχιστον +5ºC.
• Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται να διαβρέχεται το επίχρισµα µετά την εφαρµογή
του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω των υψηλών θερµοκρασιών.
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ VITRULAN SD.4420 G/55
Τεχνικά στοιχεία:
Υλικό: πλεκτές ίνες υάλου
3.5 x 4.0 mm
Πλάτος ρολού 1000 mm
± 10 mm, Μήκος ρολού 50 m
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Βάρος
Αντοχή σε εφελκυσµό
Επιµήκυνση
Ανθεκτικό σε αλκάλια.

9.4

127
g/m2 ±
7 % DIN 53854
≥ 2000 N/5cm DIN EN ISO 13 934 – 1
≤ 3.9 %
DIN EN ISO 13 934 – 1

ΤΥΠΟΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Οι τύποι τελειωµάτων τοίχων που ακολουθούν αναφέρονται µε ειδικούς αριθµούς που
δίνονται στον πίνακα τελειωµάτων που περιλαµβάνεται στον τόµο 2. Ολα τα υλικά και η
εργασία θα πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που περιέχονται στα προηγούµενα
υποτµήµατα.
9.4.1

Τοίχος από σκυρόδεµα ή οπτοπλινθοδοµή

Τελείωµα αποτελούµενο από επίχρισµα και χρωµατισµό επί επιφανειών σκυροδέµατος ή
τούβλων. Το επίχρισµα θα είναι σύµφωνο µε την προδιαγραφή που έχει δοθεί min πάχους
20mm µε πρώτη στρώση πεταχτό, δεύτερη στρώση πάχους 15mm ασβεστοτσιµεντοκονίας
και τρίτη στρώση ασβεστοµαρµαροκονιάµατος πάχους 3mm.

9.4.2

Τοίχος ως άνω αλλά µε επίχρισµα τσιµέντου βαρέως τύπου.

Επίχρισµα και βαφή των τοίχων όπως και πριν αλλά χρησιµοποιώντας επίχρισµα τσιµέντου
βαρέως τύπου πάχους 20χλστ. και ακρυλική βαφή.
9.4.3
Τοίχος επενδεδυµένος µε πλακίδια.
Επενδύονται οι τοίχοι χώρων υγιεινής και κουζίνας µε υαλωµένα κεραµικά πλακίδια.
Τα κεραµικά πλακίδια είναι διαστάσεων 200x200x6,5mm και έχουν τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά :
Απόκλιση στις διαστάσεις πλευρών
Ευθύτητα πλευρών
Ορθογωνικότητα
Επιπεδότητα
Απορροφητικότητα
Αντοχή σε θραύση
Μηχανική αντοχή
Αντοχή σε απότριψη
Γραµµική θερµική διαστολή
Αντοχή σε θερµικό σοκ
Αντοχή σε κρακελάρισµα
Αντοχή σε χηµικά
Αντοχή σε κηλίδωση

: ± 0,25%
: ± 0,15%
: ± 0.25%
: + 0,25/-0,15 %
: 15%
: >1300 Ν
: 23 Ν/mm2
: Class 2
: 6.0X10-6 /K
: αντέχει
: αντέχει
: αντέχει
: αντέχει

(ISO 10545-2)
(ISO 10545-2)
(ISO 10545-2)
(ISO 10545-2)
(ISO 10545-3)
(ISO 10545-4)
(ISO 10545-4)
(ISO 10545-7)
(ISO 10545-8)
(ISO 10545-9)
(ISO 10545-11)
(ISO 10545-13)
(ISO 10545-14)

Tα κεραµικά πλακίδια κολλιούνται µε ενισχυµένη κόλλα και αρµολογούνται µε στόκο,
χρώµατος επιλογής της επίβλεψης, υψηλής αντοχής σε υγρό περιβάλλον.
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Η επιφάνεια που θα επενδυθεί καθαρίζεται και διαστρώνεται η κόλλα των πλακιδίων η οποία
κτενίζεται µε την κατάλληλη κτένα και τοποθετούνται τα πλακίδια. Η κόλλα είναι σε µορφή
σκόνης και διαλύεται αργά σε νερό σε αναλογία 3 όγκων σκόνης προς 1 όγκο νερού (7,80 lt
νερού σε 25 Kg υλικού) µεχρι το υλικό να γίνει λείο χωρίς σβώλους. Το µίγµα πρέπει να
µείνει 5 min για να «ωριµάσει» και αµέσως µετά αναµιγνύεται εκ νέου. Το µίγµα παραµένει
εργάσιµο µέχρι 4h ενώ από την στιγµή που θα διαστρωθεί πρέπει να καλυφθεί µε πλακίδια
µέσα σε 30min. Η βάση της κόλλας είναι τσιµεντοειδής και έχει θερµοκρασία εφαρµογής
+5°C έως +30°C. Η κόλλα είναι κατάλληλη για χώρους µε µόνιµη υγρασία, δεν κρεµάει, είναι
απρόσβλητη από την υγρασία και την θερµότητα και είναι ανθεκτική στον πάγο.
Με βάση τη χάραξη της επιθυµητής διάταξης (άξονες, περασιές, προσαρµογή αρµών σε
σχέση µε άλλα στοιχεία κλπ) και τη διαµόρφωση οδηγών, ακολουθεί η τοποθέτηση των
πλακιδίων µε αρµούς πλάτους 6 mm. Για την διατήρηση ευθύγραµµων και ισόπαχων αρµών
χρησιµοποιούνται ειδικοί πλαστικοί σταυροί.
Οι τελικές επιφάνειες των πλακιδίων δεν πρέπει να παρουσιάζουν µεταβολές
περισσότερο από 3 mm κάτω από έναν κανόνα µήκους 2 m τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε
κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατασκευή της µπορντούρας µε ειδικά
τεµάχια σε ύψος 1,80m περιµετρικά του χώρου για την ορθή τοποθέτηση της και την
διατήρηση του ίδιου πάχους αρµού.
Ακολουθεί η αρµολόγηση των πλακιδίων µε στόκο υψηλής αντοχής σε υγρό
περιβάλλον. Ο στόκος είναι υπό µορφή σκόνης, αναµιγνύεται απλώς µε νερό και είναι
αµέσως έτοιµος (χωρίς να θέλει χρόνο ωρίµανσης) προς χρήση. ∆εν περιέχει αδρανή που θα
µπορούσαν να χαράξουν το πλακίδιο, ούτε οργανικά χρωστικά που επηρεάζονται από τις
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. ∆εν επηρεάζεται από τον παγετό και είναι
στεγανός.
Το υλικό αναµιγνύεται µε καθαρό νερό µέχρι να δηµιουργηθεί µια οµοιογενής µάζα
χωρίς κόµπους µε «υφή ζυµαριού». Το µίγµα παραµένει εργάσιµο για 2h. Πρέπει να
προσεχθεί το γεγονός ότι δεν πρέπει να αυξάνεται αυθαίρετα η δοσολογία του νερού για να
δηµιουργηθεί για λόγους εργασιµότητας ένα ρευστό υλικό γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να
µειώνονται δραστικά οι αντοχές.

Το έτοιµο µίγµα εφαρµόζεται µε την συνήθη τεχνική (λάστιχο ή σφουγγάρι
αρµολόγησης). Το πλεονάζον υλικό αποµακρύνεται χωρίς χρονοτριβή από το πλακάκι µε
ένα σφουγγάρι και καθαρό νερό. Η έτοιµη επιφάνεια πρέπει να προφυλάσσεται από ηλιακή
ακτινοβολία, αυξηµένες θερµοκρασίες, έντονο ρεύµα αέρος και γενικά παράγοντες που
προκαλούν πρόωρη εξάτµιση. Η επιφάνεια πρέπει να κρατηθεί για 1-2 ηµέρες υγρή,
διαβρέχοντάς την µέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική σκλήρυνση.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται κατά την κατασκευή της επένδυσης στις θέσεις διέλευσης των
σωληνώσεων των υδραυλικών εγκαταστάσεων, στις θέσεις των ειδών υγιεινής, στη θέση των
υδραυλικών και ηλεκτρικών παροχών και στα σηµεία τελειώµατος της επένδυσης και
σύνδεσης µε άλλα υλικά. Οπου είναι απαραίτητο να διανοιχθεί οπή σε πλακίδιο ή να γίνει
κοπή πλακιδίου αυτό γίνεται µε τα κατάλληλα εργαλεία, µε ιδιαίτερη επιµέλεια τηρώντας
τους κανόνες της συµµετρίας.
Οι επιφάνειες της επένδυσης, όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, είναι τελείως επίπεδες,
χωρίς ανωµαλίες και σπασίµατα, µε αρµούς ευθύγραµµους οριζόντιους και κατακόρυφους
και µε το ίδιο πάχος.
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Η παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως από την αντιπαγετική κόλλα PCI-FT
KLEBEMORTEL (Ε\534,1), το υλικό αρµολόγησης PCI-FUGENBUNT (Ε\534,5) της
εταιρείας EMCO Α.Ε. και τα υαλωµένα κεραµικά πλακίδια της σειράς ΗΡΑ ΛΕΥΚΟ της
εταιρίας FILKERAM JOHNSON.
ΕΙ∆ΙΚΑ «ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ» ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ – ΤΟΙΧΟΥ

Τα φινιρίσµατα αποτελούνται από ειδικά προφίλ στα σχήµατα και διαστάσεις που
προδιαγράφονται παρακάτω, και εφαρµόζονται απόλυτα αλφαδιασµένα και
ευθυγραµµισµένα χωρίς στηρίγµατα κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων δαπέδου – τοίχου
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης και µέχρι την
παράδοση του έργου προστατεύονται κατάλληλα από χτυπήµατα – χρώµατα κ.λ.π.
οικοδοµικά υλικά.
α) ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΥΠΟΥ Γ 7/20 mm
Κατάλληλο για ποδιά εξωτερικής πόρτας, για σύνδεση δαπέδου κεραµικών πλακιδίων µε
άλλο καθώς και για σύνδεση πλακιδίων σε σκαλοπάτι ή γωνίες. Μήκος προφίλ εµπορίου :
2,70 µ. Χρώµα φυσικού ορείχαλκου (Ε\171).
β) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 26/8,2 mm
Κατάλληλο για κάθετες εξωτερικές γωνίες ή φινίρισµα τέρµατος πλακιδίου. Υλικό: PVC
σκληρό για την αποφυγή τραυµατισµών. Μήκος προφίλ εµπορίου 3 µ. Χρώµατα λευκό –
µαύρο - γκρι κ.λ.π. (Ε\170.3)
γ) ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 20/20/20
Κατάλληλο ως σύνδεσµος τοίχου – δαπέδου. Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας ώστε να
διατηρείται απόλυτη καθαριότητα σε χώρους υγιεινής. Μήκος προφίλ εµπορίου 3 µ. Χρώµατα
άσπρο – µαύρο ανοξείδωτου (Ε\170.1).
Η παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως από τα ειδικά προφίλ ARKANSAS (α) 061,
(β) 251, (γ) 070D6 της εταιρίας ΤΕΜΑΤΚ ΕΠΕ ή ισοδύναµο.
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ΤΜΗΜΑ 10
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

10.1

ΓΕΝΙΚΑ

10.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο τµήµα αυτό θα εκτελούνται γενικώς σύµφωνα µε τις
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και
ευρωπαϊκούς κανονισµούς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που
ακολουθούν.
10.1.2 Τσιµεντοκονίες
10.1.2.1 Απαιτήσεις
Οι τσιµεντοκονίες είτε θα αποτελούν την τελική επιφάνεια δαπέδων είτε θα είναι τα
υποστρώµατα άλλων µορφών τελειώµατος δαπέδων, που περιγράφονται σε άλλα τµήµατα
των προδιαγραφών.
10.1.2.2 Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν του επιθυµητού επιπέδου περισσότερο από την
επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η επίστρωση, η πήξις και η
προστασία είναι πολύ κρίσιµος. Τα κενά κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις
επικαλύψεις δεν θα γίνονται δεκτά.
Οι Επιτρεπτές Αποκλίσεις (Ε.A) είναι οι εξής, εκ των οποίων οι περισσότερο περιοριστικές
θα εφαρµόζονται, δηλαδή:
(α)
ΕΑ από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφανείας του δαπέδου:
±10 χλστ
(β)
ΕΑ σε στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων που απέχουν µεταξύ τους 6 µ: 5
χλστ

(γ)
ΕΑ σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από έναν κανόνα µήκους 3 µ αλφαδιασµένο σε όλες
τις κατευθύνσεις: 3 χλστ
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για δάπεδα που πρέπει να παρουσιάζουν κλίση, ο κανόνας θα τοποθετείται µε
την απαιτούµενη κλίση).
10.1.3.4 Παραδόσεις
∆είγµατα
∆είγµατα των υλικών που έχουν καθορισθεί θα παραδίδονται χωρίς επιβάρυνση στην
Επίβλεψη προκαταβολικώς για την επιλογή του και έγκριση. Τα δείγµατα που επελέγησαν
και που θα είναι δεσµευτικά, θα παραµείνουν στο γραφείο της Επίβλεψης.
Υλικά Συντηρήσεως

Θα παραδοθούν 10 κλειστά κιβώτια µε τις κατάλληλες επιγραφές από κάθε τύπο πλακιδίων
για µελλοντική χρήση από τον Εργοδότη.

10.2
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
10.2.1 Τσιµεντοκονίες
10.2.1.1 Γενικές Απαιτήσεις
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Τα δάπεδα σκυροδέµατος και οι τσιµεντοκονίες θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να
ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά συγκολλήσεως και απορροφητικότητας του
υποστρώµατος.
Αρµοί που απαιτούνται για την αποφυγή ρωγµών θα µορφώνονται µε το σύµφωνο της
Επίβλεψης. Οι αρµοί θα παρουσιάζουν καθαρές εγκοπές χωρίς γεµίσµατα εκτός εάν έχει
καθορισθεί διαφορετικά.
Τσιµεντοκονίες που είναι ειδικά προϊόντα ενός οίκου, θα πρέπει να κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
10.2.1.2 Προετοιµασία Επιφανειών

Στις περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες πρόκειται να είναι πάχους µικρότερου των 50 χλστ,
πρέπει η συναρµογή µε τη βάση να γίνει κατόπιν προετοιµασίας όπως αυτή που
περιγράφεται σχετικά στα δάπεδα από σκυρόδεµα υψηλής αντοχής. Εκτός από τις
περιπτώσεις που οι τσιµεντοκονίες θα τοποθετηθούν επί προκατασκευασµένου
σκυροδέµατος, το αγρίεµα της επιφανείας µπορεί να παραλειφθεί. Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις τσιµεντοκονίας σε επαφή µε βάση από σκυρόδεµα η σκυροδέτηση θα πρέπει να
γίνεται επάνω σε µία καθαρή βάση που θα έχει υγρανθεί µε γλυκό νερό.
Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, δεν θα πρέπει να εκτελούνται εργασίες επάνω σε
επιφάνειες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες ατέλειες χωρίς την προηγούµενη έγκριση της
Επίβλεψης.
o
o
o
o
o

ξεφλουδισµένες επιφάνειες
ρωγµές τάσεως
πολύ οµαλές επιφάνειες
πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες
επιφάνειες που δεν είναι στέρεες

Πριν από την επίστρωση τσιµεντοκονίας επάνω σε µία επιφάνεια από σκυρόδεµα, το
σκυρόδεµα αυτό θα πρέπει να έχει επαλειφθεί µε άφθονο γαλάκτωµα PCI (Polychemie) ή
άλλο εγκεκριµένο συνδετικό.
10.2.1.5 Αρµοί
Ο Ανάδοχος θα φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη και διαµόρφωση των αρµών
διαστολής.
Οπου δεν δείχνονται, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση σχετικά µε τη θέση των αρµών
προτού αρχίσει η εργασία.
Αρµοί διαστολής θα πρέπει να µορφώνονται επάνω από τις θέσεις των αρµών διαστολής
της πλάκας βάσεως.

Οι αρµοί διακοπής της βάσεως θα πρέπει να συνεχίζονται και στο δάπεδο.
Θα πρέπει να σχηµατίζονται εγκάρσιοι αρµοί σε κατασκευές µονολιθικών δαπέδων και
δαπέδων µε συναρµογή µε τη βάση µε τη µέθοδο κοψίµατος αρµού εντός 7 ηµερών από τη
επίστρωση του δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του συνολικού
πάχους κατασκευής του δαπέδου.
Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει συναρµογή µε τη βάση, θα σχηµατίζονται απλοί
αρµοί.

Σε δωµάτια µε επιφάνειες µεγαλύτερες των 30 µ² ή µε πλευρές µακρύτερες των 6µ, θα
πρέπει να έχουν διαµορφωθεί αρµοί διαστολής στις τσιµεντοκονίες δαπέδων.
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Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων, κλπ., οι τσιµεντοκονίες θα πρέπει να µορφωθούν µε
αυλακωτό ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν προεξοχές θα πρέπει να κόβονται και αφαιρούνται από
τον Ανάδοχο πριν από την παράδοση του κτιρίου.
Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετούνται γωνίες γαλβανισµένες εν
θερµώ των απαραιτήτων διαστάσεων, στερεωµένες στην βάση. Το δάπεδο θα µορφώνεται µε
οδηγό τις γωνίες αυτές.
10.2.1.8 Τελειώµατα

Θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων µε σύγχρονα µηχανήµατα.
Επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµαλύνσεως ή επίπασης τσιµέντου ή που
έχουν υποστεί λείανση αναλόγως του τελειώµατος που απαιτείται, δεν θα πρέπει να
παρουσιάζουν ανωµαλίες και αγριάδες, και θα είναι επίπεδες και οριζόντιες ή θα φέρουν την
προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση.
10.2.1.9 Σκλήρυνση
Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µία περίοδο
τουλάχιστον 5 ηµερών ή για όσο χρόνο απαιτείται για µία σωστή πήξη και σκλήρυνση.
10.2.1.10 Εγκαταστάσεις
Οι σωλήνες ζεστού νερού πρέπει να τυλίγονται µε χαρτί οικοδοµής πριν από την επίστρωση
της τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η κάλυψη από πάνω από τις παροχές θα ήταν
λιγότερο από 50 χλστ, θα πρέπει να τοποθετείται ένα κάλυµµα ενισχύσεως από
γαλβανισµένο πλέγµα µαλακού χάλυβα.
10.2.1.11 Ξήρανση
Η περίοδος ξηράνσεως είναι περίπου 4 - 8 εβδοµάδες αναλόγως του πάχους. Η υγρασία
του κονιάµατος σκυροδέµατος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% προτού τοποθετηθούν τα
πλαστικά δάπεδα ή οι µοκέτες.
Τα κονιάµατα σκυροδέµατος θα πρέπει να προστατεύονται από µία υπερβολικά ταχεία ή
ανώµαλη ξήρανση.
10.2.1.12 Προστασία
Μετά τη κατασκευή δαπέδου τσιµεντοκονίας ή δαπέδου σκυροδέµατος θα πρέπει να
αποκλεισθεί οποιαδήποτε κυκλοφορία επάνω στις επιφάνειες αυτές οι οποίες και δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιηθούν προτού ολοκληρωθεί η σκλήρυνση. Αλλά και κατόπιν θα
πρέπει να υπάρχει ορθή προστασία και συντήρηση έτσι ώστε να µην παρουσιασθούν
φθορές στις τελικές επιφάνειες του δαπέδου.
10.2.2

Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου

10.2.2.1 Συνθήκες Εργασίας
Προγραµµατισµός
Η πλακόστρωση δεν θα πρέπει να γίνεται πριν περάσουν τουλάχιστον 4 εβδοµάδες από την
κατασκευή της επιφανείας επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια.
Ειδικά µέτρα
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Προτού αρχίσει η πλακόστρωση θα πρέπει να αποφασισθεί εάν θα πρέπει να ληφθούν
ειδικά µέτρα ή προφυλάξεις λόγω διάταξης των αρµών σχετικά µε θέµατα συµµετρίας ή
λειτουργικότητας καθώς και απαιτήσεων σχετικά µε ενσωµατωµένα στοιχεία.
10.2.2.2 Προετοιµασία επιφανειών
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τις εξής ατέλειες:
- ανώµαλες επιφάνειες
- λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις
- φυσαλίδες
- ρωγµές τάσεως
- υπερβολικά λείες επιφάνειες
- υγρασία
- χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας
- λαδερούς λεκέδες (από λάδια καλουπιών)
Η προετοιµασία πρέπει να περιλαµβάνει την αφαίρεση λαδιών καλουπιών, παραφίνης,
παρασκευασµάτων σκληρύνσεως και άλλων επιβλαβών ουσιών. Όπου πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν ειδικά προϊόντα συγκολλήσεως εξειδικευµένων οίκων, οι επιφάνειες θα
πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
των συγκολλητικών αυτών προϊόντων προτού χρησιµοποιηθούν τα προϊόντα αυτά.
10.2.2.3 Εφαρµογή
Εκτός εάν υπάρχουν οδηγίες περί του αντιθέτου, η πλακόστρωση θα πρέπει να γίνεται µε
τους αρµούς καθέτους προς τους κυρίους άξονες του χώρου.
Οι πλακοστρώσεις θα πρέπει να είναι ισοεπίπεδες µε τις γύρω επιφάνειες και να υπάρχει
συνέχεια στις γραµµές που σχηµατίζουν οι αρµοί.
Επάνω σε τσιµεντοκονία
Σε εσωτερικούς στεγνούς χώρους (όχι ντους) όπου δεν αναµένεται να υπάρχει βαριά
κυκλοφορία, η τσιµεντοκονία αφού στεγνώσει και καθαρισθεί, θα πρέπει να σκεπασθεί µε
ένα συνεχόµενο στρώµα διπλής στρώσεως µε επικάλυψη 100 χλστ στους αρµούς. Τα
πλακίδια θα τοποθετούνται κατόπιν επάνω σε ένα µείγµα 1:3 τσιµέντου: άµµου πάχους
αποφεύγοντας τα κενά.
10.2.2.5 Αρµοί
Θα πρέπει να δηµιουργούνται αρµοί διακοπής πλάτους 6 χλστ που θα επεκτείνονται σε όλο
το υπόστρωµα και χονδροκονίαµα επάνω από παρόµοιους αρµούς του κτιρίου.
Οι αρµοί διακοπής θα πρέπει να στεγανοποιούνται.
Στις πλάκες των ορόφων και στις θέσεις των αρµών διαστολής τοποθετείται αφρώδες
κορδόνι ικανής διαµέτρου και γίνεται σφράγισµα µε ασφαλτική µαστίχη σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του οίκου παραγωγής τόσο στην άνω όσο και στην κάτω παρειά του αρµού.
10.2.2.7 Τελικές διαδικασίες και καθαρισµός
Αφού σκληρυνθεί το ρευστοκονίαµα, θα πρέπει να επακολουθήσει επιµελής καθαρισµός και
τρίψιµο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
λάδια και στιλβωτικές ουσίες.
∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται διαλύµατα οξέων χωρίς τη γραπτή έγκριση της
Επίβλεψης. Στις περιπτώσεις που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να λαµβάνονται και να

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

105
εφαρµόζονται όλα τα µέτρα προστασίας που απαιτούνται για να αποφευχθεί η προσβολή
οξέων επί οποιουδήποτε υλικού.
10.2.2.8 Προστασία
Οι επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται από ζηµιές ώσπου να γίνει η παραλαβή από
την Επίβλεψη. Στις περιπτώσεις που θα χρειασθεί να περπατήσει κανείς επάνω από
τελειωµένα δάπεδα, θα πρέπει να τοποθετηθεί και να διατηρηθεί ένα προσωρινό
προστατευτικό πέρασµα.
Εάν είναι δυνατόν θα πρέπει να αποφεύγονται περάσµατα επάνω από τελειωµένα δάπεδα
για τουλάχιστον 3 – 4 ηµέρες.
10.2.2.9 Επεξεργασία
Τα δάπεδα µαρµάρου θα διαποτιστούν µε άχρωµη σιλικόνη διατηρώντας την εµφάνιση της
φυσικής πέτρας.

10.2.3 Επίστρωση δαπέδου µε τάπητα LINOLEUM
Για την επίτευξη λείας τελικής επιφάνειας το υπόστρωµα οφείλει να είναι εντελώς επίπεδο.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση ισοπεδοτικού υλικού. Το υγρό µίγµα είναι πρακτικά
αυτοεπιπεδούµενο και εξασφαλίζει άριστα, λεία και επίπεδα υποστρώµατα. Εφαρµόζεται σε
καθαρό, λείο, στερεό και διαρκώς στεγνό δάπεδο. Αφαιρείται η σκόνη και οι λιπαρές ουσίες
και εφαρµόζεται το αστάρι προετοιµασίας για την καλύτερη εφαρµογή και κατανάλωση του
ισοπεδωτικού. Η βάση του µίγµατος είναι τσιµεντόσκονη µε βελτιωτικά και υψηλή
περιεκτικότητα συνθετικών υλών για να δέσει το µίγµα. Όλα τα παραπάνω αναµιγνύονται µε
νερό. Η ικανότητα εξάπλωσης για κάθε mm πάχους είναι 1 Kg/m2. Μπορεί να εφαρµοστεί
σε πάχος µεχρι 10 mm και είναι άφλεκτο. Άλλα Τεχνικά χαρακτηριστικά του µίγµατος είναι :
Αντοχή συµπίεσης(DIN 1664)
:
µετά από 3 ηµέρες
20,4 N/mm2
:
µετά από 7 ηµέρες
22,3 N/mm2
:
µετά από 28 ηµέρες
34,6 N/mm2
Αντοχή λυγίσµατος(DIN 1164)
:
µετά από 3 ηµέρες
4,00 N/mm2
:
µετά από 7 ηµέρες
5,30 N/mm2
:
µετά από 28 ηµέρες
7,80 N/mm2
Αντοχή σε µεταλλικά Σφαιρίδια
:
µετά από 28 ηµέρες
89,0 N/mm2

Για την στερέωση του τάπητα στο προετοιµασµένο υπόστρωµα χρησιµοποιείται κατάλληλη
υδατοδιαλυτή κόλλα από συνθετική ρητίνη και λατέξ καουτσούκ, ανθεκτική στην αλκαλική
υγρασία, άφλεκτη, µε ιδιαίτερη αντοχή στις καρέκλες µε ρόδες και ισχυρή αρχική κόλληση
χωρίς χρόνο αναµονής.
Αφού απλωθεί η κόλλα διαστρώνεται ο τάπητας του linoleum. Ο τάπητας είναι
κατασκευασµένος από λάδι λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους ξύλου και φελλού και ορυκτά
χρώµατα πεπιεσµένα σε ειδικό καµβά. Αποσκληραίνεται σε ειδικούς φούρνους στεγνώµατος
για να αποκτήσει την απαιτούµενη ελαστικότητα, ευκαµψία και αντοχή. Είναι άκαυστος, δεν
επηρεάζεται από την υποδαπέδια θέρµανση, δεν συσσωρεύει ηλεκτρικά φορτία, είναι
µικροβιοκτόνος υποαλλεργικός και στεγανός, πράγµα που επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο της
θερµικής συγκόλλησης των αρµών. Το πάχος του τάπητα είναι 2,5 mm και οι διαστάσεις του
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ρολού 2Χ30 m. Το ολικό βάρος του είναι 2635 g/m2. Οι τάπητες λινόλεουµ είναι σύµφωνοι
µε τις προδιαγραφές DIN 18171, Fed. Spec. LLL-F-1238A, BS 6835 και ISO-9001.
Οι αρµοί που σχηµατίζονται στην ένωση δύο ρολών, σφραγίζονται µε κορδόνι από το ίδιο
υλικό, µε θερµοκόλληση και µε ειδικό µηχάνηµα. Οι ακµές των ρολλών στην ένωσή τους
στον αρµό κόβονται µε ειδικό κοπτικό εργαλείο έτσι ώστε ο αρµός να αποκτήσει περίπου
ένα εύρος 3,50 mm. Στην συνέχεια τοποθετείται το κορδόνι είτε µε ειδική µηχανή είτε µε
ειδικό εργαλείο τοποθέτησης κορδονιού όπου η θερµοκρασία του άκρου την ώρα της
τοποθέτησης του κορδονιού είναι 350 - 400 °C. Τέλος µε ειδικό κοπτικό εργαλείο-σπάτουλα
κόβεται ότι περισσεύει από το κορδόνι πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου. Ακολουθεί η
στίλβωση της επιφάνειας µε κατάλληλο υγρό.
Στους τοίχους αντί να τοποθετηθεί σοβατεπί, σηκώνεται το ίδιο το δάπεδο µεχρι 50 mm και
κάτω από αυτό για να διατηρηθεί η καµπυλότητα του ρολού στην ένωση δαπέδου µε τοίχο
τοποθετείται ειδικό προφίλ από καουτσούκ. Στο τελείωµα του δαπέδου τοποθετείται
σοβατεπί πλάτους 50 cm και πάχους 15 mm το οποίο τοποθετείται επί του τοίχου µε Ουπατ,
σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης.
Η παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως από το λινοτάπητα LINOLEUM-LINOSOM
του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:
Οικολογικός τάπητας ποιότητας ETRUSCO της κατασκευάστριας εταιρείας
TARKETT, µε διασφάλιση ποιότητας σύµφωνη µε το ISO 9001, ISO 14001 & SWAN,
πλάτους 2µ και πάχους 2,5χιλ,. Οι τάπητες είναι κατασκευασµένοι από λάδι λιναρόσπορου,
ρετσίνι, κόκκους ξύλου και φελλού και ορυκτά χρώµατα πεπιεσµένα σε µία και µόνο στρώση
επάνω σε φυσική γιούτα. Για την διασφάλιση της οµοιογένιας του προιόντος µε µία στρώση
το δάπεδο θα πρέπει απαρετήτος να ικανοποιεί το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 12466.
Αποσκληραίνονται σε ειδικούς φούρνους για να αποκτήσουν την απαιτούµενη ελαστικότητα,
ευκαµψία και αντοχή.
Το υλικό είναι δύσφλεκτο (DIN 4102 B1),ενώ κηλίδες από σβήσιµο τσιγάρου
αποµακρύνοται εύκολα. Το LINOSOM δεν λιώνει,είναι αντιστατικό,έχει αντοχή στα χηµικά
(ΕΝ 423), στην σκληρή καταπόνηση από τροχηλατά σκεύη (ΕΝ 425) τεστ στις 30.000
τριβές,είναι µικροβιοκτόνο και υποαλλεργικό.
Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται
στο υπόστρωµα (τσιµεντοκτονία δαπέδου,κ.α.)το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη
µεγέθους 4,0%.
Τα δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, επίπεδο και µόνιµα στεγνό
χωρίς υπολείµµατα οικοδοµικών υλικών,τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες.
Τα σαθρά τεµάχια του υποστρώµατος θα πρέπει να αφαιρεθούν και να
αντικατασταθούν µε επισκευαστικό υλικό F-BALL. Σε τέτοια περίπτωση το υπόστρωµα θα
πρέπει να εµποτιστεί µε ειδικό αστάρι πρόσφυσης τύπου PRIMER P-131 της F-BALL και
στην συνέχεια να οµαλοποιηθεί µε αυτοεπιπεδούµενο και ταχείας πήξεως υλικό F-BALL
ποιότητας GOLD BAG.
Ο Λινοτάπητας επικολλούνται µε ειδική κόλλα για LINOLEUM τύπου F-BALL F54,υδατοδιάλυτη,µε βάση τις συνθετικές ρυτίνες και σε αναλογία 350 γρ ανά Μ2.
Οι αρµοί συγκολλούνται µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία
και ειδικό θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για λινοτάπητα P.V.C. τύπου LINOSOM
WELD. Το πλάτος του αρµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 mm το δε βάθος του πρέπει
να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους του λινοτάπητα και ποτέ µεγαλύτερο από 2,0mm , δηλαδή
το ήµισυ του πάχους του κορδονιού αρµοκόλλησης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρµοκόλλησης η περίσσια του υλικού του αρµού
θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις µε ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
στεγανότητα των αρµών καθώς και η µη διαφοροποίηση ύψους µεταξύ των φύλλων και των
αρµών.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

107
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το δάπεδο αφού καθαριστεί θα στιλβωθεί µε
προστατευτικό γαλάκτωµα τύπου VISION SILK ή VISION STAR.
Ήτοι τάπητες,κόλλες,κορδόνια συγκόλλησης, προστατευτικό υγρό και εργασία
πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τις προδιαγραφές του
υλικού.

10.2.4 Αντιολισθηρά δάπεδα (για τους υγρούς χώρους)
Επιστρώσεις µε αντιολισθηρά δάπεδα από PVC τύπου (Polysafe Astral & Design) της
κατασκευάστριας εταιρείας POLYFLOR,µε διασφάλιση ποιότητας σύµφωνη µε το ISO
9001,ISO 9002 & ISO 14001 σε ρολλά πλάτους 2,0 µέτρων µήκους 20 µέτρων και πάχους
2,0–2,5 χιλ οποιουδήποτε χρώµατος.
Τα δάπεδα είναι εργοστασιακά εµποτισµένα µε επένδυση πολυουρεθάνης. Έχουν µεγάλη
αντοχή στα χηµικά και στην σκληρή καταπόνηση από τροχηλατά έπιπλα.
Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο
υπόσρωµα (τσιµεντοκονία δαπέδου,κ.α) το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη
µεγέθους 4,0%. Η υγρασία µετριέται µε ειδικό υγρόµετρο ηλεκτροδίων σε βάθος 25,0 χιλ.
Τα δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωµα λείο, στέρεο, επίπεδο και µόνιµα στεγνό χωρίς
υπολείµµατα οικοδοµικών υλικών,τυχόν ρωγµές ή άλλες ατέλειες.
Τα σαθρά τεµάχια του υποστρώµατος θα πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν µε
επισκευαστικό υλικό F-BALL STOP GAP. Σε τέτοια περίπτωση το υπόστρωµα θα πρέπει να
εµποτιστεί µε ειδικό αστάρι πρόσφυσης τύπου PRIMER P-131 της F-BALL και στην
συνέχεια να οµαλοποιηθεί µε αυτοεπιπεδούµενο και ταχείας πήξεως υλικό F-BALL
ποιότητας STOP GAP 300.
Τα δάπεδα επικολλούνται µε ειδική κόλλα τύπου F-BALL, σε αναλογία 350 γρ ανά Μ2,µε
ειδική σπάτουλα διατοµής που ορίζει ο κατασκευαστής.
Οι αρµοί συγκολλούνται µε την µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία και
ειδικό θερµοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για δάπεδα P.V.C. τύπου POLYFLOR WELD
πάχους 3,5 χιλ. Το πλάτος του αρµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 χιλ. το δε βάθος του
πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους του δαπέδου και ποτέ µεγαλύτερο από
2,0χιλ,δηλαδή το ήµισυ του πάχους του κορδονιού αρµοκόλλησης.
Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρµοκόλλησης η περίσσια του υλικού του αρµού θα
αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις µε ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
στεγανότητα των αρµών καθώς και η µη διαφοροποίηση ύψους µεταξύ των φύλλων και των
αρµών. Ήτοι δάπεδα PVC,κόλλες,κορδόνια συγκόλλησης και εργασία πλήρους κατασκευής
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και τις προδιαγραφές του υλικού.

10.3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

10.3.1

Τσιµεντοκονίες

10.3.1.1 Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση
Τα υλικά θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερµότητας, βροχής και µολύνσεως από
άλλα υλικά και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
10.3.1.2 Γενικές απαιτήσεις
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Ολα τα αδρανή, οι προσµείξεις και η συγκολλητικές ουσίες θα πρέπει να είναι εγκεκριµένης
ποιότητας και επισήµως πιστοποιηµένα. Η Επίβλεψη θα πρέπει να πληροφορείται προτού
γίνει χρήση των υλικών αυτών και να λαµβάνεται η έγκρισή του αρκετά νωρίς, εκτός εάν
ειδικά αδρανή υλικά έχουν ρητώς καθορισθεί αλλού. Οι οδηγίες του κατασκευαστή θα
πρέπει να τηρούνται αυστηρώς. Εν πάσει περιπτώσει, ο Ανάδοχος θα είναι ο µόνος
υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή που θα χρησιµοποιήσει ο ίδιος. Η χρήση
προσµείξεων δεν θα πρέπει να προκαλεί οσµές ή οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο
τελειωµένο κτίριο.
10.3.1.3 Τσιµέντο
Κοινό τσιµέντο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για το σκυρόδεµα.
10.3.1.4 Αδρανή Υλικά
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά και να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες.
Τα υλικά, και ιδιαιτέρως στην περίπτωση των κονιαµάτων θα πρέπει να είναι
κοκκοµετρηµένα. Άµµοι που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται.
10.3.1.5 Πρόσθετα και προσµείξεις
Πρόσθετες ουσίες και προσµείξεις που σκοπόν έχουν να βελτιώσουν την πλαστικότητα, την
µείωση της ποσότητας νερού, την επιτάχυνση πήξης, την αντοχή, τη χηµική και µηχανική
αντίσταση και τα παρόµοια, στις περιπτώσεις που απαιτηθούν ή επιτραπούν από την
Επίβλεψη, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από έναν οίκο µε επιτυχή εµπειρία µε το
αντίστοιχο προϊόν όχι λιγότερη των 10 ετών.
Οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρµογή και χρήση.
10.3.1.6 Νερό
Θα χρησιµοποιείται µόνο νερό πόσιµο, φρέσκο και γλυκό, απαλλαγµένο από βλαβερές
ουσίες.
10.3.1.7 Οπλισµός
Συγκολληµένα χαλύβδινα πλέγµατα 50 χλστ Χ 50 χλστ Χ 1 χλστ από γαλβανισµένο
χαλύβδινο σύρµα.
10.3.1.8 Μείγµατα
Για τσιµεντοκονίες θα χρησιµοποιούνται µείγµατα 1:3 και 1:4 1/2 τσιµέντο: ξηρή άµµος (σε
αναλογία βάρους) µε τη λιγότερη δυνατή ποσότητα νερού που θα µπορεί να δώσει
ικανοποιητική πλαστικότητα µε πρόσθετο λατέξ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Στις περιπτώσεις που η τσιµεντοκονία θα είναι πάχους 40 χλστ ή περισσότερο, καθώς και
για δάπεδα σκυροδέµατος, ο Εργολάβος θα µπορεί να χρησιµοποιήσει µείγµα 1:1 1/2:3
τσιµέντο: ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή: ξηρά χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία βάρους)
χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος 10 χλστ για τα χονδρόκοκκα αδρανή, υπό την
προϋπόθεση ότι το απαιτούµενο τελείωµα θα µπορεί να επιτευχθεί και στο οποίο θα
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προστίθεται λατέξ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η περιεκτικότητα σε νερό θα
πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει ένα εργάσιµο µείγµα.
10.3.2

Μάρµαρα

10.3.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει µόνο υλικά αποδεδειγµένης αρίστης ποιότητας, ειδικώς
κατάλληλα για το προκείµενο έργο, υπό την έγκριση της Επίβλεψης.
10.3.2.2 Ρευστοκονίαµα
Το υλικό θα είναι ειδικώς κατασκευασµένο για γεµίσµατα µε ρευστοκονίαµα και κατάλληλο
για χρήση σε υγρές περιοχές. Ασπρο. Με την έγκριση της Επίβλεψης.
10.3.2.3 Σφραγιστικά Υλικά και Υλικά για Γέµισµα Αρµών ∆ιακοπής
Θα εφαρµόζονται από έναν ειδικευµένο τεχνίτη.
10.3.2.4 Μείγµατα
Αριάνι από τσιµέντο και καθαρή άµµο 1:2 -3 µε υλικό προσαρµογής

10.4

ΤΥΠΟΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Οι τύποι δαπέδων που ακολουθούν αναφέρονται στον πίνακα τελειωµάτων. Ολα τα υλικά
και η εργασία θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιέχονται στα προηγούµενα
υποτµήµατα.
10.4.1

∆άπεδα Μαρµάρινα

Μαρµάρινο δάπεδα τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στον πίνακα τελειωµάτων. Τα
µαρµάρινα δάπεδα αποτελούνται από:
•

ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ποιότητας Φαιστού πάχους 3cm, διαστάσεων
45Χ45εκ. τοποθετούµενες σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος. Αρµολόγηµα µε
λευκό τσιµέντο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. Αρµοί πλάτους 5χλστ.

•

υγροµονωτική στρώση από αριάνι τσιµεντοειδούς 2,50-3,0χλγρ./µ2 επί της πλάκας
σκυροδέµατος.

•

Η τελική επιφάνεια των µαρµάρων θα εµποτιστεί µε διαφανή σιλικόνη δαπέδων για
φυσικούς λίθους σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή της σιλικόνης.
µονοκόµµατα πατήµατα βαθµίδων εξωτερικών κλιµάκων ποιότητας Φαιστού πάχους
3 εκ.
µαραµαροποδιές (κατώφλια και παράθυρα)ποιότητας Φαιστού πάχους 3 εκ.

•
•

10.4.1.1 Προστατευτική στρώση επιφανειών µαρµαροποδιών και κατωφλιών ενδεικτικού
τύπου Durostick D-22 ή άλλου ισοδύναµου
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Αδιαβροχοποιητικό και ελαιαπωθητικό υγρό, σιλοξανικής βάσης, µε υψηλή διεισδυτική
ικανότητα (microtechnology). Η προστατευτική του δράση δηµιουργεί ένα αόρατο
επιφανειακό φιλµ, που δεν ξεφλουδίζει και δε γλιστρά. Αποτρέπει το λέκιασµα από λάδι,
κρασί, αναψυκτικό, µελάνι, σκουριές, ρύπους κατοικίδιων ζώων, ατµοσφαιρικούς ρύπους
κ.ά.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η εύκολη και γρήγορη εφαρµογή του DUROSTICK D-22 σε επενδύσεις από µάρµαρο και
γρανίτες, σε όψεις κτιρίων, εµποδίζει για τουλάχιστον 4 χρόνια την απορρόφηση των
ατµοσφαιρικών ρύπων, µε αποτέλεσµα τον ευκολότερο καθαρισµό τους. Είναι απαραίτητο
σε πάγκους κουζίνας, αγάλµατα, βότσαλα κάθε µεγέθους και χρώµατος, µνηµεία, δάπεδα,
τοίχους (εικ.2). Το D-22 αποτρέπει την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισµένα ή αγυάλιστα
µάρµαρα, σε βεράντες ή εσωτερικούς χώρους (εικ. 1), µετά το πότισµα φυτών σε γλάστρες.
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιµασία επιφάνειας
Γυαλισµένες επιφάνειες
Προκειµένου να προσφέρουµε πρόσθετη ελαιαπωθητικότητα, καθαρίζουµε µε το
βιοδιασπώµενο καθαριστικό DUROSTICK BIOCLEAN (για αρµούς πλακιδίων-γρανιτώνµαρµάρων). Πριν από την εφαρµογή, συνιστάται προληπτική δοκιµή για να διαπιστωθεί ότι
η επιφάνεια µπορεί να απορροφήσει το υλικό.
Αγυάλιστες επιφάνειες
Στην περίπτωση παλαιωµένων και πολύ λεκιασµένων µαρµάρων, συνιστάται η χρήση
καθαριστικού µαρµάρων DUROSTICK D-21.
2. Εφαρµογή
To D-22 εφαρµόζεται ως έχει, µε ρολό ή πινέλο, σε στεγνές επιφάνειες, απαλλαγµένες από
σκόνη. Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης, απαιτούνται 2 επιστρώσεις µε διαφορά 2-3 ωρών
µεταξύ τους. Τυχόν υπολείµµατα αποµακρύνονται µε στεγνό, µαλακό πανί, χωρίς χνούδι.
Εάν επιθυµείτε οι επιφάνειες να γυαλίζουν, συνιστάται η εφαρµογή της αυτογυάλιστης
παρκετίνης µαρµάρων DUROSTICK D-25.
10.4.2

∆άπεδο µε LINOLEUM όπως περιγράφεται παραπάνω.

10.4.3

∆άπεδο Καθαρισµού - Τάπητας Εισόδου

Τάπητας εισόδου (ποδόµακτρο) τοποθετηµένος στην είσοδο

- Τάπητας από ίνες νάϋλον τύπου 3Μ ή ισοδύναµου.
- Περιµετρικό πλαίσιο από ορειχάλκινη διατοµής ‘’Τ’’ 70Χ70χλστ πάχους 3 χλστ
στερεωµένη στην πλάκα µε κατάλληλα στηρίγµατα.

- Πλήρωση του εσωτερικού του πλαισίου µε γαρµπιλόδεµα πάχους 4εκ. και τσιµεντοκονία
450χλγρ τσιµέντου σε πάχος στρώσης τέτοιο ώστε ο τάπητας να βρίσκεται ψηλότερα από
την περιµετρική γωνία κατά 3χλστ.
-

Βαφή της τσιµεντοκονίας µε δύο στρώσεις εποξειδικών ρητινών.

ΤΜΗΜΑ 11
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
11.1

ΓΕΝΙΚΑ
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11.1.1

Σχετικοί Κανονισµοί

Εκτός εάν έχει καθορισθεί αντιθέτως στις παραγράφους που ακολουθούν, οι εργασίες που
καλύπτονται από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισµούς.
11.1.2
Απαιτήσεις
Οι ψευδοροφές θα είναι από γυψοσανίδα. Στους χώρους υγιεινής η γυψοσανίδα θα είναι
ανθυγρή.
11.1.3
Προσόντα του Εφαρµοστού
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν από ειδικούς υπεργολάβους µε τουλάχιστον
πενταετή επιτυχή εµπειρία στην παροχή συστηµάτων ψευδοροφών.
11.1.4
Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων
11.1.4.1 ∆είγµατα Εργασίας - Φυσικού Μεγέθους στο Εργοτάξιο

Θα πρέπει να χορηγηθούν δείγµατα 10µ² τελειώµατος οροφής που προτείνονται να
χρησιµοποιηθούν τοποθετηµένα και τελειωµένα σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, για
την έγκριση της Επίβλεψης:
Οι εργασίες ψευδοροφών που θα εκτελεσθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης
ποιότητας όπως και των δειγµάτων εργασίας.
11.1.4.2 ∆είγµατα
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει δείγµατα µήκους 300 χλστ των υλικών που
προτείνονται να χρησιµοποιηθούν για τα συστήµατα αναρτήσεως.
11.1.4.3 Κατασκευαστικά Σχέδια
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων που θα δείχνουν
το προτεινόµενο σύστηµα αναρτήσεως των ψευδοροφών και των τελειωµάτων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα των εντύπων του κατασκευαστή που θα
δείχνουν τα προτεινόµενα υλικά.
11.1.4.4
Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνουν
λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών λεπτοµερειών ενσωµατώσεων και συνδέσεων, και ιδίως
των κατασκευαστικών τοµών που θα δείχνουν ολόκληρο το δευτερεύον δικτύωµα οροφής,
τις στερεώσεις στους τοίχους, λεπτοµέρειες υλικών ηχητικής µονώσεως και χαρακτηριστικές
λεπτοµέρειες αρµών και απολήξεων.
11.1.4.5
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προτεινόµενο σύστηµα
αναρτήσεως της ψευδοροφής είναι τεχνικώς ικανοποιητικό και δεν θα προκαλέσει ζηµίες
(π.χ. θραύση) στην κατασκευή στηρίξεως. Τυχόν προτάσεις µε εναλλακτικές κατασκευές θα
πρέπει να υποβάλλονται στην Επίβλεψη εάν ο Ανάδοχος έχει αµφιβολίες σχετικά µε την
καταλληλότητα των προτεινοµένων συστηµάτων αναρτήσεως.

11.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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11.2.1

Γενικές Απαιτήσεις

Ο σκελετός υποστηρίξεως της ψευδοροφής θα στερεώνεται τελείως ανεξάρτητα από άλλη
κατασκευή από την κάτω επιφάνεια της πλάκας, και θα έχει την απαιτούµενη ευστάθεια.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθεί της οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού.
11.2.2

Προετοιµασία

Να γίνει χάραξη και προς τις δύο κατευθύνσεις και θα πρέπει να καθορισθούν οι στάθµες
των κάτω επιφανειών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυµητό τελείωµα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει επίπεδες επιφάνειες οροφών και διαχωριστικών και
οι αποκλίσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 χλστ σε σχέση µε έναν κανόνα µήκους 3
µ.
11.2.3

Εγκατάσταση

Ρύθµιση Περιεκτικότητας Υγρασίας
Τα υλικά θα πρέπει να τοποθετηθούν υπό συνθήκες πλησιέστερες όσο είναι δυνατόν σε
αυτές που αναµένονται όταν το κτίριο θα βρίσκεται στην κανονική του χρήση, δηλαδή µε
υαλοπίνακες στα παράθυρα, κλειστές πόρτες και παράθυρα, "τραβηγµένα" επιχρίσµατα,
όλες τις εργασίες που προϋποθέτουν υγρασία περατωµένες και το κτίριο καταλλήλως
θερµαινόµενο. Τα υλικά θα πρέπει να εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, όταν απαιτείται να
επιτευχθεί ισορροπία, για να αποφευχθούν υπερβολικές µετακινήσεις από διαστολές,
συρρικνώσεις µετά την εγκατάσταση.

11.3

ΤΥΠΟΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ

11.3.1
Τεχνική Περιγραφή Ηχοαπορροφητικής Οροφής ∆ιάτρητης Γυψοσανίδας Σύστηµα: Knauf – D127
Ψευδοροφή τύπου Knauf-D127 αφανούς συστήµατος ανάρτησης µε µονή διάτρητη
γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm, µε σύστηµα ανάρτησης τύπου Knauf, που αποτελείται από:
Α) Βασικό σκελετό κατά EN14195 (πάνω) από οριζόντιες γαλβανισµένες διατοµές (κύριοι
οδηγοί) σε σχήµα Π τύπου Knauf-CD:60X27X0,6 mm. Οι διατοµές κατανέµονται σε
αποστάσεις 1000 mm και κρέµονται από την οροφή µε άκαµπτες αναρτήσεις τύπου Nonius
που τοποθετούνται κάθε 750 mm για φορτίο οροφής έως 15 Kg/m2 και στερεώνονται από
την πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος µε µεταλλικά εκτονούµενα βίσµατα. Οι άκαµπτες
αναρτήσεις βιδώνονται στους κύριους οδηγούς.
Β) Φέροντα σκελετό (κάτω) από διατοµές (δευτερεύοντες οδηγοί) όµοιες µε αυτές που
περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο, που τοποθετούνται κάθετα προς τις διατοµές του
βασικού σκελετού, κατανέµονται σε αποστάσεις ανάλογα µε τον τύπο της διάτρησης, π.χ.
333mm για τύπο διάτρητης γυψοσανίδας Knauf Cleaneo 8/18 R, και συνδέονται µε τις
παραπάνω διατοµές (βασικού σκελετού) µε συνδετήρες Π.
Γ) Επένδυση από µονή διάτρητη γυψοσανίδα, π.χ. τύπου Knauf Cleaneo 8/18 R µε
κανονική στρογγυλή διάτρηση, πάχους 12,5 mm, ορθογώνια άκρα SK και µε
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επένδυση µαύρου ή λευκού ακουστικού φίλτρου στην πίσω όψη. Οι διάτρητες
γυψοσανίδες τοποθετούνται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς και η διάταξη των κατά
πλάτος αρµών γίνεται πάνω σε προφίλ. Το βίδωµα της γυψοσανίδας πρέπει να γίνεται προς
µία κατεύθυνση µε αυτοπροωθούµενες βίδες τύπου SN 3,5x30, για να αποφεύγονται τυχόν
παραµορφώσεις της, πιέζοντας την καλά πάνω στο σκελετό. Οι διάτρητες γυψοσανίδες
φέρουν χαρακτηριστικό κόκκινο ή µπλε χρώµα στα κατά πλάτος άκρα. Κατά την τοποθέτηση
πρέπει οι γυψοσανίδες να διατάσσονται έτσι ώστε η κόκκινη σηµείωση να συναντά
µετωπικά και κατά µήκος πάντα τη µπλε ώστε να εξασφαλίζεται το σχέδιο της διάτρησης
κατά την ορθογώνια και διαγώνια κατεύθυνση.
∆) Αρµολόγηση: Οι αρµοί πρέπει να ασταρωθούν µε Knauf Tiefengrund πριν το
στοκάρισµα. Το στοκάρισµα γίνεται χωρίς ταινία αρµού µε Knauf Uniflott. Oι κεφαλές από τις
βίδες πρέπει να στοκάρονται. Προτού στεγνώσει το υλικό στοκαρίσµατος πρέπει να
αφαιρεθεί το υλικό που πλεονάζει στον αρµό, καθώς και το υλικό από τις οπές µε κατάλληλο
τροχό για τη συγκεκριµένη διάτρηση.
Ε) Επεξεργασία επιφάνειας: Πριν βαφούν οι γυψοσανίδες πρέπει να ασταρωθούν µε το
υδατοδιαλυτό αστάρι Knauf Tiefengrund.
11.3.2 Τεχνική Περιγραφή Ψευδοροφής KNAUF-D112
Ψευδοροφή αφανούς συστήµατος ανάρτησης µε µονή άνθυγρη γυψοσανίδα τύπου KnaufH2, πάχους 12,5 mm, µε σύστηµα ανάρτησης του τύπου Knauf, που αποτελείται από:
Α) Βασικό σκελετό (πάνω) από οριζόντιες γαλβανισµένες διατοµές (κύριοι οδηγοί) σε σχήµα
‘Π’ τύπου Knauf-CD:60X27X0,6 mm κατά EN 14195. Οι κύριοι οδηγοί κατανέµονται σε
αποστάσεις του 1.00 m και στηρίζονται από την φέρουσα οροφή µε ταχείες αναρτήσεις και
γαλβανιζµένες ντίζες Φ4 mm που τοποθετούνται σε αποστάσεις 0.95 m. Οι ντίζες
στερεώνονται από την φέρουσα οροφή σκυροδέµατος µε µεταλλικά εκτονούµενα βίσµατα
τύπου Knauf-BZN 6-5.
Β) Φέροντα σκελετό (κάτω) από διατοµές (δευτερεύοντες οδηγοί) όµοιες µε αυτές που
περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο συνδεδεµένες κάθετα προς τους κύριους οδηγούς
σε αποστάσεις των 0,50 m µε συνδετήρες ‘Π’.
Γ) Επένδυση από µονή ανθυγρή γυψοσανίδα τύπου Knauf-Η2 µε διαµορφωµένα κατά
µήκος άκρα τύπου ΗRAK, πάχους 12,5 mm. Στερέωση µε αυτοπροωθούµενες βίδες τύπου
TN 25 ανά 170 mm. Οι αρµοί των γυψοσανίδων πρέπει να µετατίθενται (σταυρώνουν).
Μετά την στερέωση, οι αρµοί των διαµορφωµένων άκρων των γυψοσανίδων στοκάρονται µε
Knauf-Uniflott, ενώ οι αρµοί των µη διαµορφωµένων άκρων στοκάρονται µε Knauf-Uniflott
και ταινία αρµού.

ΤΜΗΜΑ 12
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
12.1
12.1.1

ΓΕΝΙΚΑ
Σχετικοί Κανονισµοί

Εκτός εάν έχει καθορισθεί αντιθέτως στις παραγράφους που ακολουθούν, οι εργασίες που
καλύπτονται από το τµήµα αυτό, µπορούν να εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις πρότυπες
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τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς
κανονισµούς.
12.1.2
Απαιτήσεις
Εργασίες του Παρόντος Τµήµατος

Το τµήµα αυτό αφορά την παροχή λεπτών στρώσεων, µεµβρανών και ταπετσαριών.
Πίνακες ∆ιακοσµήσεων

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει έναν πλήρη κατάλογο χρωµάτων για τους χώρους που θα
περιέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα υλικά τελειώµατος (έπιπλα, εξαρτήµατα και είδη
υγιεινής).
12.1.3

Αποδεκτοί Κατασκευαστές

Οι Χρωµατισµοί, τα αστάρια, τα πρώτα στρώµατα και τα τελικά στρώµατα για οποιαδήποτε
δεδοµένη επιφάνεια, θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, ο οποίος θα
πρέπει να έχει ένα ιστορικό προµήθειας επιτυχηµένων υλικών και να έχει εγκριθεί από την
Επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτρέπει στους κατασκευαστές των χρωµάτων να επιθεωρούν
την εκτέλεση των εργασιών κα να παίρνουν δείγµατα των προϊόντων τους από το εργοτάξιο.
12.1.4
Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων
∆είγµατα Εργασίας

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων επιφανειών
από κάθε τύπο επικαλύψεως προτού προχωρήσει στην υπόλοιπη εργασία.
∆είγµατα χρωµάτων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει ένα set δειγµάτων από κάθε υλικό για έγκριση
χρώµατος και συστατικών.

12.2

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

12.2.1
Γενικές Απαιτήσεις
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα υλικά σύµφωνα µε τις υποδείξεις των
κατασκευαστών τους.

Οι στρώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές
ατµοσφαιρικές συνθήκες και µε το σύµφωνο του κατασκευαστή, αφού έχουν πρώτα
σκληρύνει οι προηγούµενες στρώσεις.
Στις περιπτώσεις που στο παρόν τµήµα δεν καθορίζονται ειδικές τεχνικές εφαρµογής, ο
Ανάδοχος θα έχει το ελεύθερο της επιλογής (πινέλο, ψεκασµός, ρολό).
Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα πρέπει γενικώς να εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι
δυσµενείς.
∆εν θα πρέπει να χύνονται αχρησιµοποίητα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις
δαπέδων και τα παρόµοια.
Προστασία κατά τη διάρκεια των εργασιών

Οι σκαλωσιές θα είναι γενικώς ανεξάρτητες από τη στήριξη επάνω στην οικοδοµή, θα πρέπει
πρώτα να εξασφαλισθεί η γραπτή άδεια της Επίβλεψης.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται οι επιφάνειες και γειτονικά στοιχεία
από αυτές που χρωµατίζονται.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται υαλοπίνακες µε γραµµώσεις,
υαλοπίνακες µε επεξεργασία αµµοβολής και αδιαφανείς (τριµµένοι) υαλοπίνακες από
προσβολή από λιπαρά συστατικά υλικών χρωµατισµών.
Προκειµένου να βαφεί µία επιφάνεια θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται τα διάφορα
εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να βαφούν όπως εξαρτήµατα παραθύρων, πορτών κ.λπ.,
πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κ.λπ., και να επανατοποθετούνται µετά το πέρας
των εργασιών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προστατεύσει και να µη βάψει βαλβίδες, ψεκαστήρες ή εύτηκτες
συνδέσεις.
12.2.2

Συνθήκες κατά την Εργασία

∆εν θα πρέπει να γίνονται βαψίµατα όταν η ζέστη θα είναι δυνατόν να δηµιουργήσει
φουσκάλες και ρυτιδώσεις.
12.2.3
Προετοιµασία Επιφανειών
Καµιά βαφή δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες που θα παρουσιάζει ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα ελαττώµατα:
- µαλακό, σπασµένο σοβάτισµα
- υγρό σοβάτισµα
- υγρή ξυλεία
Γενικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιµάσει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις
του κατασκευαστή των χρωµάτων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καθαρίσει όλες τις επιφάνειες αµέσως πριν από το βάψιµο
έτσι ώστε να αφαιρεθεί η σκόνη, τυχόν βροµιές και χαλαρά υλικά.
12.2.4
Προετοιµασία Υλικών
∆εν θα πρέπει να αναµιγνύονται ανοµοιογενή υλικά χρωµατισµών.
Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή
συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός εάν οι κατασκευαστές έχουν
υποδείξει διαφορετικά.
Κόλλες

Οι κόλλες θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά και να διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και να
χρησιµοποιούνται µέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής (µετά το άνοιγµα του
δοχείου).
12.2.5
Καθαρισµός

Τελική Επιθεώρηση και Καθαρισµός

Θα πρέπει να αφαιρούνται ξεχειλίσµατα, σηµάδια, «τρεξίµατα» χρωµατισµών από τις
επιφάνειες, ώστε να τύχουν της εγκρίσεως της Επίβλεψης.
12.2.6
Προστασία
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύσει καταλλήλως της γειτονικές
τελειωµένες επιφάνειες από κτυπήµατα, πιτσιλίσµατα, κ.λπ., και η προστασία αυτή θα
πρέπει να συνεχιστεί µέχρι πλήρους περατώσεως και παραδόσεως της εργασίας σε άριστη
κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών
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λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής
καταστάσεως των οικοδοµικών εργασιών.
Θα πρέπει να τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµατα» και εάν χρειασθεί να
τοποθετηθούν και προστατευτικά εµπόδια.

12.2.8 Χρωµατισµός Ξύλινων Επιφανειών
Η επεξεργασία ξύλινων επιφανειών (πεύκη ή άλλο εγκεκριµένο µαλακό ξύλο) θα
περιλαµβάνει:
• προετοιµασία των επιφανειών που περιλαµβάνει πλάνισµα, καθάρισµα, τρίψιµο
ώστε να καταστούν λείες
• εφαρµογή βερνικιού συντήρησης AQUAXYL BASE της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
• στοκάρισµα των ατελειών του ξύλου µε AQUAXYL ΣΤΟΚΟ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
• λείανση των επιφανειών µε κατάλληλο γυαλόχαρτο
• δύο τελικές στρώσεις µε βερνίκι συνθετικών ρητινών νερού AQUAXYL FINISH της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ

12.2.9 Χρωµατισµός Μεταλλικών Επιφανειών
Ο χρωµατισµός σιδηρών θυρών, κασών και κιγκλιδωµάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, θα περιλαµβάνει:
• καθαρισµούς από σκουριά, βρόµες, λάδια, σκόνες
• λείανση µε κατάλληλο γυαλόχαρτο
• εφαρµογή δυο στρώσεων αντισκωριακού ασταριού αλκυδικών ρητινών RUST
PRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
• εφαρµογή δυο στρώσεων αλκυδικού βερνικοχρώµατος ουρεθανικά τροποποιηµένου
(ντούκο) µεγάλης σκληρότητας VIVEMETAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Ο χρωµατισµός επιφανειών από γαλβανισµένο µέταλλο και αλουµίνιο σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, θα αποτελείται από:
•
•

•

12.3
12.3.1

καθαρισµό των επιφανειών µε ένα κατάλληλο διάλυµα, πλύσιµο και αφαίρεση
λιπαρών ουσιών και βροµιών
εφαρµογή ειδικού µη τοξικού ασταριού ακρυλικών ρητινών, ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ &
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, µε πολύ καλή πρόσφυση σε αλουµίνιο και
γαλβανισµένο χάλυβα.
εφαρµογή δυο στρώσεων αλκυδικού βερνικοχρώµατος ουρεθανικά τροποποιηµένου
(ντούκο) µεγάλης σκληρότητας VIVEMETAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ

ΥΛΙΚΑ
Γενικές Απαιτήσεις
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Ολα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να συµµορφώνονται µε το εγκεκριµένο
Εθνικό Πρότυπο χώρας της Ε.Ε. και να είναι της καλύτερης αντίστοιχης ποιότητας και
ειδικώς κατάλληλα για τις προτιθέµενες εργασίες.
Ολα τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν στις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Οι έγχρωµες βαφές θα πρέπει να περιέχουν µόνο µόνιµες και σταθερές χρωστικές ουσίες.
Ολα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριµένης κατασκευής και θα πρέπει να εφαρµόζονται
σύµφωνα µε τις σχετικές τυπωµένες οδηγίες των κατασκευαστών. Η προετοιµασία των
επιφανειών θα γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει µόνον εγκεκριµένα υλικά που θα είναι συµβατά
µε τις επιφάνειες επάνω στις οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν.

12.3.2

Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση των Υλικών

Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται σε σφραγισµένα κιβώτια που θα φέρουν ετικέτες µε τις
ακόλουθες πληροφορίες:
(α)
είδος υλικού
(β)
εµπορικό όνοµα, εάν υπάρχει
(γ)
προτιθέµενη χρήση
(δ)
αριθµοί παρτίδων του κατασκευαστή
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία
και να χρησιµοποιεί τα υλικά κατά σειρά παραδόσεών τους.
Ολα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά, θα πρέπει να
παραδίδονται σε δοχεία περιεκτικότητας όχι περισσότερο των 5 λίτρων.
Αποθήκευση
Χρώµατα
Τα υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς και δροσερούς χώρους
προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. Τα υλικά µε βάση το νερό θα πρέπει να
προστατεύονται από την παγωνιά.
12.3.3

Συγκολλητικά Υλικά – Αστάρι

Συγκολλητικά Υλικά: Τα συγκολλητικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να
περιέχουν µυκητοκτόνα και να έχουν συστηθεί από τους κατασκευαστές των υλικών που
πρόκειται να κολληθούν.
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ΤΜΗΜΑ 13
ΕΡΜΑΡΙΑ – ΠΑΓΚΟΙ
Οι αναφορές σε όλα τα υλικά, τις προδιαγραφές και τα σχέδια θα είναι ενδεικτικού
τύπου της Aluminox ή άλλα ισοδύναµα. Αναλυτικότερα για κάθε τύπο (σύµφωνα µε
την µελέτη) έχουν ως εξής :
1. Τύπος 1.02 και 1.02Α του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο ανοικτό, µήκους 155 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox µε ενδιάµεσο ράφι,
διαστάσεων 1550χ700χ900 µµ., µε καπάκι πάχους 1,5µµ ανοξείδωτο, εσωτερικά
ενισχυµένο και µονωµένο για καλύτερη ηχοµόνωση, ακαµψία και υγιεινή. Περιλαµβάνεται
επίσης το δεξί προστατευτικό προφίλ, σύµφωνα µε το υπόµνηµα 1.02 Α του σχεδίου
λεπτοµερειών. Η στήριξη γίνεται σε τέσσερα ποδαρικά, ρυθµιζόµενα καθ' ύψος από
ανοξείδωτο χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
2. Τύπος 1.02Β του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Περιστροφική πόρτα 45 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, από ανοξείδωτο ατσάλι
(περιλαµβανοµένων µεντεσέδων, χειρολαβών, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
3. Τύπος 1.03 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο τοίχου µήκους 115 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, µε περιστροφικές πόρτες
inox και ενδιάµεσο ράφι, διαστάσεων 1150x400x650 mm. Η κατασκευή θα είναι από
ανοξείδωτο ατσάλι, µε τρεις περιστροφικές ανοξείδωτες πόρτες διπλόσωµες και ράφι
εσωτερικά, ρυθµιζόµενου ύψους. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
haccp.
4. Τύπος 1.06 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο τοίχου µήκους 120 cm, διαστάσεων 1200χ400χ650 µµ. ενδεικτικού τύπου της
Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
Haccp) και θα περιλαµβάνει το ερµάριο τοίχου, δύο περιστροφικές ανοξείδωτες πόρτες
διπλόσωµες και ενδιάµεσο ράφι εσωτερικά, ρυθµιζόµενου ύψους, σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης.

5. Τύπος 1.09 και 1.09Α του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο δαπέδου, µήκους 90 cm, διαστάσεων 900Χ700Χ900 µµ., ενδεικτικού τύπου της
Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
Haccp) και θα περιλαµβάνει : το ερµάριο δαπέδου καθώς και το δεξί ανασήκωµα, καπάκι
πάχους 1,5 µµ. διπλόσωµο εξ΄ ολοκλήρου ανοξείδωτο, µε µόνωση πολυουρεθάνης στο
σχηµατιζόµενο κενό για την διασφάλιση ακαµψίας, ηχοµόνωσης και υγιεινής. Οι πόρτες θα
είναι διπλόσωµες και θα στηρίζονται σε οδηγό µε µεταλλικούς ένσφαιρους τριβείς. Στο κάτω
µέρος θα έχουν οδηγούς µη εµφανείς, που θα επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισµό. Το
ενδιάµεσο εσωτερικό ράφι θα είναι µε οδηγούς ρυθµιζόµενου ύψους. Η στήριξη της
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κατασκευής θα γίνεται σε τέσσερα ποδαράκια, ρυθµιζόµενα καθ΄ ύψος από ανοξείδωτο
χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ηaccp.

6. Τύπος 1.10 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο τοίχου, µήκους 0,75 cm, διαστάσεων 750Χ400Χ650 µµ., ενδεικτικού τύπου της
Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
Haccp) και θα περιλαµβάνει : το ερµάριο τοίχου, µε δύο περιστροφικές πόρτες ανοξείδωτες
διπλόσωµες, µε ενδιάµεσο ράφι εσωτερικά , ρυθµιζόµενου ύψους.

7. Τύπος 1.13 και 1.13Α του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο δαπέδου, µήκους 90 cm, διαστάσεων 900Χ700Χ900 µµ., ενδεικτικού τύπου της
Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
Haccp) και θα περιλαµβάνει : το ερµάριο δαπέδου καθώς και το δεξί ανασήκωµα, καπάκι
πάχους 1,5 µµ. διπλόσωµο εξ΄ ολοκλήρου ανοξείδωτο, µε µόνωση πολυουρεθάνης στο
σχηµατιζόµενο κενό για την διασφάλιση ακαµψίας, ηχοµόνωσης και υγιεινής. Οι πόρτες θα
είναι διπλόσωµες και θα στηρίζονται σε οδηγό µε µεταλλικούς ένσφαιρους τριβείς. Στο κάτω
µέρος θα έχουν οδηγούς µη εµφανείς, που θα επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισµό. Το
ενδιάµεσο εσωτερικό ράφι θα είναι µε οδηγούς ρυθµιζόµενου ύψους. Η στήριξη της
κατασκευής θα γίνεται σε τέσσερα ποδαράκια, ρυθµιζόµενα καθ΄ ύψος από ανοξείδωτο
χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ηaccp.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια υλικών, µικροϋλικών και εξαρτηµάτων καθώς και
κάθε εργασία που απαιτείται για την κατασκευή, στερέωση και λειτουργία του ερµαρίου,
σύµφωνα µε τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και του κατασκευαστή.

8. Τύπος 1.14 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ράφι επιτοίχιο, µήκους 98 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων 980Χ300 µµ. Η
όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Haccp. Η κατασκευή θα
προσφέρεται µε τα µπρακέτα στήριξης και όλα τα υλικά και µικροϋλικά στερέωσης,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
9. Τύπος 2.02Α και 2.02Β του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Τραπέζι εργασίας µήκους 105 cm, επί σκελετού διαστάσεων 1050Χ700Χ900 mm,
ενδεικτικού τύπου της Aluninox, µε το δεξί ανασήκωµα (σύµφωνα µε τους τύπους 2.02Α και
2.02Β του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14). Η όλη κατασκευή είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές haccp.
Περιλαµβάνει καπάκι διπλόσωµο, µε την επιφάνεια εργασίας πάχους 1,5 µµ και το κάτω
µέρος πάχους 1 µµ. Στο σχηµατιζόµενο κενό τοποθετείται πολυουρεθάνη µε άριστα
αποτελέσµατα ηχοµόνωσης και ενίσχυσης αντοχής της επιφάνειας εργασίας.
Ο διπλόσωµος σχεδιασµός του καπακιού είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις haccp, διότι δεν
επιτρέπει την δηµιουργία εστίων µικροβίων. Τοποθετείται επί σκελετού στήριξης από
σωλήνα ανοξείδωτη Φ 50. Η στήριξη της όλης κατασκευής γίνεται σε τέσσερα ποδαρικά,
ρυθµιζόµενα καθ' ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα.
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10. Τύπος 2.02Γ του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Αµπάρι, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων 400Χ700Χ560 µµ. Το αµπάρι θα
φέρει τηλεσκοπικούς οδηγούς και εσωτερικά προσθαφαιρούµενο δοχείο ανοξείδωτο,
διαστάσεων 290Χ400Χ650 µµ. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
Haccp.
11. Τύπος 2.02Ε του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο ανοικτό µήκους 55 cm,
ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων
550Χ700Χ900 µµ., µε καπάκι πάχους 1,5 µµ., ανοξείδωτο, εσωτερικά ενισχυµένο και
µονωµένο για καλύτερη ηχοµόνωση, ακαµψία και υγιεινή. Η στήριξη θα γίνει σε τέσσερα
ποδαρικά ρυθµιζόµενα καθ' ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα είναι
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
12. Τύπος 2.02Ι του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Περιστροφική πόρτα διπλόσωµη µήκους 50 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, από
ανοξείδωτο ατσάλι. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
13. Τύπος 2.02Κ του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο ανοικτό µήκους 40 cm, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων 400Χ700Χ900
µµ., µε ενδιάµεσο ράφι, µε καπάκι πάχους 1,5 µµ., ανοξείδωτο, εσωτερικά ενισχυµένο και
µονωµένο, για καλύτερη ηχοµόνωση, ακαµψία και υγιεινή. Η στήριξη θα γίνει σε τέσσερα
ποδαρικά, ρυθµιζόµενα καθ' ύψος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
14. Τύπος 2.02Λ του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Συρτάρι ανοξείδωτο, ενδεικτικού τύπου της Αluminox, διαστάσεων 400Χ700Χ190 µµ,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
15. Τύπος 2.02Μ του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Περιστροφική πόρτα διπλόσωµη µήκους 40 cm, ενδεικτικού τύπου της aluminox, από
ανοξείδωτο ατσάλι. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
16. Τύπος 2.04 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.14
Ερµάριο τοίχου µήκους 105 cm, διαστάσεων 1050Χ400Χ650 µµ., ενδεικτικού τύπου της
Αluminox. Η όλη κατασκευή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, µε δύο συρόµενες πόρτες
ανοξείδωτες διπλόσωµες, µε ράφι εσωτερικά, ρυθµιζόµενου ύψους. Η όλη κατασκευή θα
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές haccp.
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17. Τύπος 3.04Β του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.15
Επιπλέον ράφι τραπεζιού, µήκους 160 cm, ενδεικτικού τύπου της aluminox, επί σκελετού
στήριξης από σωλήνα ανοξείδωτη Φ 50 µµ. Η στήριξη θα γίνει σε τέσσερα ποδαρικά
ρυθµιζόµενα καθ' ύψος, από ανοξείδωτο χάλυβα. Η όλη κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές haccp.
18. Τύπος 3.05 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.15
Τραπέζι εργασίας µε ράφι, µήκους 140 cm, διαστάσεων 1400Χ700Χ900 µµ., ενδεικτικού
τύπου της Αluminox. Θα φέρει καπάκι διπλόσωµο. Στο σχηµατιζόµενο κενό τοποθετείται
πολυουρεθάνη, µε άριστα αποτελέσµατα ηχοµόνωσης και ενίσχυσης αντοχής της
επιφάνειας εργασίας. Το άνω µέρος της επιφάνειας εργασίας είναι πάχους 1,5 µµ. και το
κάτω µέρος πάχους 1 µµ. Ο διπλόσωµος σχεδιασµός του καπακιού καθώς και όλη η
κατασκευή πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές haccp, έτσι ώστε να µην
επιτρέπεται η ανάπτυξη εστιών µικροβίων. Το καπάκι στηρίζεται σε σκελετό από σωλήνα
ανοξείδωτη Φ 50 µµ.
Η κατασκευή στηρίζεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθµιζόµενα καθ' ύψος, από ανοξείδωτο
χάλυβα. Περιλαµβάνει ράφι που καλύπτει κατά µήκος την κατασκευή και δεξί προστατευτικό
προφίλ.

19. Τύπος 3.06 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.15
Ερµάριο τοίχου µήκους 125 cm, διαστάσεων 1250Χ400Χ650 µµ., ενδεικτικού τύπου της
aluminox. Περιλαµβάνει δύο συρόµενες ανοξείδωτες διπλόσωµες πόρτες και ενδιάµεσο ράφι
εσωτερικά, ρυθµιζόµενου ύψους. Όλη η κατασκευή θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
Haccp.

20. Τύπος 3.08 του υποµνήµατος του σχεδίου ΛΚ.15
Ραφαρία χρωµίου, διαστάσεων 1220Χ455Χ1600 µµ., ενδεικτικού τύπου super erecta
chrome mod.1848nc-63p της εταιρίας Aluminox. Η κατασκευή θα είναι σύµφωνη µε τις
προδιαγραφές haccp.
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ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Τ.Π. 1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Αντικείµενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις χωµατουργικές εργασίες που απαιτούνται για
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή διαµόρφωσης των προσπελάσεων και του περιβάλλοντος
χώρου του Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆αφνών.
2. Σχετικοί Κανονισµοί
Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΧ.Ω∆Ε, οι τελευταίες εκδόσεις των
Ευρωκωδίκων, καθώς και όλοι οι ισχύοντες σχετικοί κανονισµοί θα εφαρµόζονται για τα
έργα αυτά.
Αντίστοιχα Βρετανικά ΒS ή Γερµανικά Πρότυπα DIN ή Πρότυπα της Ε.E. µπορούν να
υιοθετηθούν από τον Ανάδοχο ως εναλλακτική λύση, υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως
της Επίβλεψης και της αποδείξεως ότι είναι πράγµατι ισοδύναµα ή και καλύτερα. Οι εθνικοί
κανονισµοί πρέπει να εφαρµόζονται και εάν είναι αναγκαστικοί θα έχουν προτεραιότητα
έναντι οιουδήποτε άλλου κανονισµού, που µπορεί να έχει καθορισθεί.
Γενικώς, τα πρότυπα και οι κανονισµοί που θα εφαρµόζονται σχετικά µε τα υλικά, την
ποιότητα εργασίας και τις απαιτούµενες δοκιµές, θα είναι σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός
από τις περιπτώσεις που θα έχει εγκριθεί ένα εναλλακτικό και ισοδύναµο πρότυπο.
3. Περιγραφή των έργων
3.1 Εργασίες που αφορούν το παρόν τµήµα
Το τµήµα αυτό αφορά στην εκτέλεση όλων των έργων εκσκαφής και διαµόρφωσης,
κατασκευή στρώσεων έδρασης, προσωρινών ή µόνιµων αντλήσεων ύδατος και
αποστραγγίσεων, συναφών διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου κ.λπ.
Εάν χρειασθεί να γίνει κατασκευή αντιστηρίξεων µε πασσαλοσανίδες, θεωρείται ότι πρέπει
να καλύπτεται από τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος.
3.2 Προσόντα
Ολοι οι χειριστές ειδικών µηχανηµάτων, οι οδηγοί καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό
το απασχολούµενο στις εργασίες, θα πρέπει να είναι άτοµα µε εξειδίκευση στις επί µέρους
εργασίες τους.
3.3. Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις
Τα χωµατουργικά έργα θα εκτελούνται σε τέτοιο βαθµό ακριβείας, που θα επιτρέπει τη
σωστή εκτέλεση των µετέπειτα εργασιών, ιδιαιτέρως δε των εργασιών σκυροδέµατος,
διαστρώσεων κ.λ.π.
Επιπλέον εκσκαφές, για κατασκευές, πέραν των πραγµατικών κατασκευαστικών
διαστάσεων, είτε για τη διευκόλυνση του Αναδόχου
είτε λόγω λάθους, δεν θα
αποζηµιώνονται.
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4. ∆ιερεύνηση του εδάφους και χάραξη
α. Κατά το στάδιο της δηµοπρασίας οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν την οικονοµική
προσφορά τους λαµβάνοντας υπόψη τα εδαφοτεχνικά στοιχεία της µελέτης διερευνώντας
περαιτέρω τις συνθήκες του εδάφους θεµελίωσης µε δική τους ευθύνη και δικά τους
έξοδα, χωρίς καµία απαίτηση από την Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τη σωστή ερµηνεία όλων των πληροφοριών που θα
του παρασχεθούν και θεωρείται ότι έχει συµπεριλάβει στις τιµές του τις λογικώς
αναµενόµενες µεταβολές των φυσικών, χηµικών, υδρολογικών και κλιµατολογικών
συνθηκών που υπάρχουν.
β. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της χάραξης των έργων και θα του παραδοθούν τα
κατάλληλα σχέδια που θα δείχνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως γραµµές
αναφοράς, κύριοι άξονες των κατασκευών, ύψη και στάθµες και χωροσταθµικά στοιχεία
για τη σωστή χάραξη των Εργων.
γ. Όλες οι άλλες απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες κλπ. θα πρέπει να εκτελεσθούν από
τον Ανάδοχο, ο οποίος και θα φέρει τη ευθύνη για την ακρίβεια των εργασιών αυτών. Οι
εργασίες αυτές θα γίνουν χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς καµµιά χρονική
παράταση του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος.
δ. Μετά την ολοκλήρωση της χάραξης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετική
έκθεση, πριν αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.
Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Συνθήκες Εργασίας
Θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την παράκαµψη της
κυκλοφορίας από επικίνδυνες εκσκαφές, και να τοποθετούνται όλα τα φράγµατα, και οι
σηµάνσεις για να παρέχονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις για την ύπαρξη εκσκαφών.
2. Εκσκαφές Θεµελιώσεων – διαµορφώσεων κ.λ.π.
Αφορούν εκσκαφές οποιασδήποτε συστάσεως εδάφους, (βραχώδες, ηµιβραχώδες,
γαιώδες)και σεποιαδήποτε αναλογία των υλικών του. Η εκσκαφή θα γίνεται δια
καταλλήλων µηχανικών µέσων όπως εκσκαφέως σε συνδυασµό µε υδραυλική σφύρα,
αερόσφυρα, ή και χειρωνακτικά.
Το βάθος των εκσκαφών θα είναι όπως δίδεται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης της
Υπηρεσίας ή σε περίπτωση κακών συνθηκών εδάφους θα καθορίζεται από τη φέρουσα
ικανότητα του εδάφους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να είναι οριζόντια µε απόκλιση ±1,5cm από την
απαιτούµενη στάθµη και θα έχουν υποστεί την αναγκαία συµπύκνωση. Ο Ανάδοχος έχει
την πλήρη ευθύνη της αντιστηρίξεως των πρανών όλων των εκσκαφών. Σε περιπτώσεις
ασταθών εδαφών ή εδαφών επηρεαζοµένων από την υγρασία, οι µέθοδοι που προτίθεται
να εφαρµόσει ο Ανάδοχος για τις εκσκαφές και την συµπύκνωση θα πρέπει να
συµφωνηθούν µε την Επίβλεψη πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Εάν το ζητήσει η
Επίβλεψη, ο Ανάδοχος θα πρέπει µε δικά του έξοδα να αποδείξει τη σταθερότητα των
εκσκαφών.
3. Ελεγχος, Συσσώρευση και ∆ιάθεση των Προϊόντων εκσκαφής.
α. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Επίβλεψης σχετικά µε την
αποθήκευση και τη µετέπειτα χρησιµοποίηση του εκσκαφέντος υλικού.
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Το τυχόν κατάλληλο επιφανειακό φυτικό έδαφος θα αφαιρεθεί σε πάχος 20~40cm, θα
µεταφερθεί και θα συσσωρευθεί σε χώρο που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και θα
εγκριθεί από την Επίβλεψη. Το υλικό αυτό είναι πιθανό να χρησιµοποιηθεί στον
Περιβάλλοντα χώρο, µετά από έγκριση της Επίβλεψης.
β. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της αφαιρέσεως των ακαταλλήλων και πλεοναζόντων
εκσκαφέντων χωµάτων και της µεταφοράς των σε µία κατάλληλη επιτρεπόµενη
τοποθεσία, εκτός του εργοταξίου. Όλες οι σχετικές δαπάνες και επιβαρύνσεις σχετικά µε
την εργασία αυτή θα έχουν συµπεριληφθεί στην τιµή προσφοράς.
γ. Ενδιάµεσες συσσωρεύσεις εκσκαφέντων χωµάτων θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες
της Επίβλεψης. Λανθασµένες συσσωρεύσεις θα πρέπει να επανασυσσωρεύονται από
τον Ανάδοχο µε έξοδά του.
δ. Τυχόν εκσκαφές και χωµατουργικές εργασίες που εκτελούνται κατά στάδια σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους και εκτός σειράς, δεν υπόκεινται σε πρόσθετες
πληρωµές.
ε.

Στην τιµή των εκσκαφών συµπεριλαµβάνεται κάθε συναφής δαπάνη όπως σταλίες
µηχανηµάτων, καθυστερήσεις λόγω καιρού, κ.λ.π.

4. Επιχώσεις
α. Οι επιχώσεις θα εκτελούνται σε οριζόντιες στρώσεις πάχους έως 20 εκ. θα
συµπυκνώνονται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, (90% κατά Proctor) εκτός εάν έχει
προσδιορισθεί άλλη συµπύκνωση. Ο Ανάδοχος θα είναι απολύτως υπεύθυνος για ζηµιές
που µπορεί να προέλθουν από καθίζηση
κατασκευών λόγω πληµµελούς
συµπυκνώσεως και θα πρέπει να επανορθώσει τέτοιες ζηµιές µε δικά του έξοδα.
β. Η Επίβλεψη µπορεί κατά καιρούς να απαιτήσει απόδειξη της ρητώς ορισθείσης ξηράς
πυκνότητας κατά το τροποποιηµένο σύστηµα AASHTO. Το κόστος των δοκιµών αυτών
θα έχει συµπεριληφθεί στις ανά µονάδα τιµές.
γ. ∆εν θα πληρώνονται µη προβλεπόµενες επιχωµατώσεις, προερχόµενες από υπερβάσεις
εκσκαφών.
δ. Η διαµορφωµένη στάθµη εκσκαφής δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τη µηκοτοµή
περισσότερο από +3cm.
Το ποσοστό της περιεχοµένης υγρασίας του εδάφους κατά το χρόνο διαστρώσεως και
συµπυκνώσεως των επιχωµάτων θα είναι ίσο µε τη βέλτιστη υγρασία κατά τη δοκιµή
Proctor ή όπως καθορίζεται από την Επίβλεψη.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή οχλήσεων και βλαβών παρακείµενων
κτηρίων από τους κραδασµούς, εάν χρησιµοποιηθούν µέθοδοι δυναµικής συµπύκνωσης.
5. Αντιστηρίξεις πρανών
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει όλες τις εκσκαφές από κατάπτωση πρανών µε διαµόρφωση
πρανών κατάλληλης κλίσης, ή µε όποια άλλη µέθοδο θεωρεί ως κατάλληλη και εφ’όσον έχει
εγκριθεί από την Επίβλεψη.
Όλα τα µέσα για την υποστήριξη των εκσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων πασσαλοσανίδων
ή και επικλινών πρανών, θα θεωρούνται ότι έχουν συµπεριληφθεί στην τιµή.
6. Αντιστηρίξεις µε Πασσαλοσανίδες
α. Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι πασσαλοσανίδων, θα πρέπει να λαµβάνεται η
έγκριση της Επίβλεψης.
β. Η έµπηξη των πασσάλων ή πασσαλοσανίδων θα πρέπει να γίνεται µε τη µεγαλύτερη
δυνατή προσοχή, ακολουθώντας αυστηρά τα σχετικά µέτρα ασφαλείας, διατάξεις και
κανονισµούς αποφυγής ατυχηµάτων και ειδικά σε σχέση µε τυχόν εµπόδια που µπορεί
να συναντηθούν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή οχλήσεων και
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βλαβών παρακείµενων κτηρίων από τους κραδασµούς, εάν χρησιµοποιηθούν µέθοδοι
δυναµικής έµπηξης πασσαλοσανίδων.
γ. Όλες οι ζηµιές που τυχόν προξενηθούν στην περιοχή των εκσκαφών και που απορρέουν
από την καθίζηση του εδάφους θα επιδιορθώνονται αµέσως µε έξοδα του Αναδόχου.
Ακόµα και ζηµιές από καθιζήσεις που τυχόν παρουσιασθούν αργότερα και µετά την
παραλαβή του έργου σε περιοχές πλησίον της περιοχής των εκσκαφών, θα πρέπει να
επανορθώνονται από τον Ανάδοχο, µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για το
Έργο.
δ. Η αφαίρεση της αντιστηρίξεως και των ενισχύσεων θα ακολουθείται από την άµεση
επιχωµάτωση των σκαµµάτων ή του χώρου εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η
επιχωµάτωση οι πάσσαλοι θα αφαιρούνται µέσω δονούµενου εξοπλισµού, έτσι ώστε να
επιτευχθεί µία γρήγορη, ασφαλής και αθόρυβη εξόλκευση των πασσάλων. Ο Ανάδοχος
πρέπει να υποβάλει απόδειξη της σταθερότητας του έργου του. Οι οπές των πασσάλων
θα πρέπει να γεµιστούν µε άµµο µεγέθους 0-7mm και να δονηθούν.
7. Κεκλιµένα Εδάφη και Χώροι Εργασίας
Aποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να δηµιουργήσει όλους τους απαραίτητους χώρους
εργασίας.
Τα κεκλιµένα εδάφη θα προστατεύονται καταλλήλως κατά των δυσµενών καιρικών
επιπτώσεων, δηλαδή είτε υπερβολικό στέγνωµα είτε µαλάκωµα, παρέχοντας κάλυµµα
για το έδαφος ή κάποια άλλη κατάλληλη µέθοδο που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.
8. Άντληση ύδατος και προστασία από ρέοντα ύδατα
8.1 Γενικά
Θα πρέπει ο Ανάδοχος να προβλέψει στη τιµή προσφοράς του την δαπάνη - άντλησης
των υδάτων και την προστασία των έργων από το νερό, είτε τούτο προέρχεται από την
βροχή είτε από το υπέδαφος, είτε από τον περιβάλλοντα χώρο (των έργων).
8.2 Εγκατάσταση αποµάκρυνσης ύδατος
Η δαπάνη για τις αποστραγγιστικές εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνει και όλα τα έξοδα για
την εγκατάσταση και την µετέπειτα αποξήλωση του εξοπλισµού για την αποµάκρυνση
των επιφανειακών ρεόντων και υπογείων υδάτων από τις εκσκαφές.
Το σύστηµα αποµάκρυνσης ύδατος θα αποτελείται:
α. Από φρεάτια συγκεντρώσεως του νερού – η τοποθέτηση, ο αριθµός και η θέση τους στα
Έργα στην επιλογή του Αναδόχου.
β. Από σωλήνες αναρροφήσεως.
γ. Από αντλίες συµπεριλαµβανοµένης και µίας εξέδρας εργασίας, µε προστατευτικό
κάλυµµα και τη σχετική ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
δ. Από τους σωλήνες πιέσεως από τις αντλίες προς την αποχέτευση κ.λ.π.
8.3 Φρεάτια συγκεντρώσεως νερού
Ολα τα φρεάτια συγκεντρώσεως νερού, τα αυλάκια αποστραγγίσεως, κλπ., που θα έχουν
παραµείνει µετά την αποµάκρυνση του συστήµατος αφαιρέσεως του εδάφους θα
επιχωµατωθούν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος και µε την αποδοχή
της Επίβλεψης.
8.4 Πυθµένες εκσκαφών
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Η αποµάκρυνση των υδάτων θα γίνεται έτσι ώστε, να αποφεύγεται το µαλάκωµα και η
αποσάθρωση των πυθµένων των εκσκαφών, ιδιαιτέρως δε στους πυθµένες των
πρανών και κάτω από το σκυρόδεµα των θεµελιώσεων.
8.5 Απορροή των υδάτων
Τα ύδατα από τις εκσκαφές δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε χαντάκια χωρίς τη γραπτή
άδεια της Επίβλεψης και τέτοιες άδειες δεν θα παρέχονται παρά µόνον εάν ο Ανάδοχος
έχει δηµιουργήσει, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Επίβλεψης, µία αποτελεσµατική
δεξαµενή καθιζήσεως ή κατακράτησης της άµµου, διά µέσου των οποίων θα πρέπει να
περνούν όλα τα νερά αυτά, προτού εκκενωθούν στα χαντάκια.
8.6 Υποσκαφή άλλων τµηµάτων του Εργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει φροντίσει να µην προκαλέσει την δηµιουργία σπηλαίων
(υποσκαφών) σε άλλα τµήµατα του Εργου ή άλλες ιδιοκτησίες µε την άντληση των
υδάτων. Εάν όµως παρά ταύτα παρουσιασθεί τέτοια εξασθένιση, θα πρέπει αµέσως να
προβεί σε επανορθώσεις, συµµορφούµενες προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
9. Εργασίες Κατεδάφισης - Καθαιρέσεων - Αποξηλώσεων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατεδαφίσει, αποξηλώσει και αποµακρύνει από το Εργοτάξιο
(χώρο παρεµβάσεων) όλες τις κατασκευές (ασφαλτοτάπητα, οπλισµένα και άοπλα
σκυροδέµατα, φωτιστικά και δίκτυα παροχών κ.λ.π) και γενικά κάθε τι που υπάρχει στο
εργοτάξιο, το οποίο θα εµπόδιζε την πρόοδο των εργασιών και εφόσον έχει την έγκριση
της Υπηρεσίας.
10. Σωληνώσεις παροχών και αγωγοί
Ο Ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και αγωγούς για
τις διάφορες παροχές (∆ΕΗ, ΟΤΕ. ∆ΕΦΑ κλπ.), όπου δεν αναφέρονται ειδικά στις
ηλεκτροµηχανολογικές προδιαγραφές.
11. Απαγωγή Υδάτων
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών τα όµβρια, επιφανειακά και υπόγεια
ύδατα θα πρέπει να απάγονται µόλις εµφανιστούν, χωρίς να προκαλούν ζηµιές στο
Έργο.
Όλες οι επιχώσεις και επανεπιχώσεις θα εκτελεσθούν κατά τρόπον ώστε τα επιφανειακά
ύδατα να µπορούν να απορρέουν κατάλληλα, ακόµη και κατά την περίοδο των βροχών
και οι περιοχές που επιχώνονται να µην υφίστανται κορεσµό ή να λασπώνουν.
Γ. Βάσεις και υποβάσεις µε θραυστό υλικό
1.1 Αντικείµενο
Οι εργασίες που καλύπτονται από αυτή την Προδιαγραφή αφορούν την κατασκευή των
στρώσεων των βάσεων και υποβάσεων σύµφωνα µε τις διαστάσεις και τις διατοµές που
δείχνονται στα σχέδια.
1.2 Ισχύουσες Προδιαγραφές
Πέραν των τροποποιήσεων που περιγράφονται στη συνέχεια, ισχύουν υποχρεωτικά οι
εξής Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Εργων, οι
οποίες αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προδιαγραφής.
α. Π.Τ.Π. Χ1
β. Π.Τ.Π.-Ο-150 Κατασκευή
υποβάσεων
σταθεροποιηµένου τύπου

οδοστρωµάτων

γ. Π.Τ.Π.-Ο-155 Κατασκευή
βάσεων
οδοστρωµάτων
σταθεροποιηµένου τύπου

δι’
δι’

αδρανών
αδρανών
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1.3 Προετοιµασία Σκάφης Εδρασης
Η σκάφη έδρασης βάσεως - υποβάσεως θα µορφωθεί σύµφωνα µε τα υψόµετρα και τις
κλίσεις που προσδιορίζονται από τις εγκεκριµένες οριστικές µελέτες της Υπηρεσίας και
την τεχνική περιγραφή ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα διατηρείται
συνεχώς σε συνθήκες τέτοιες που να εξασφαλίζουν επαρκή αποστράγγιση. Πριν
διαστρωθεί το υλικό της εξυγίανσης των επιχωµάτων, η σκάφη θα διαµορφώνεται στα
επιθυµητά υψόµετρα µε την χρήση ισοπεδωτήρων που θα συµπυκνωθεί µε τρόπο ώστε
το υλικό της εξυγίανσης να µην αναµιχθεί µε το υποκείµενο υλικό κατά τη διάρκεια της
διάστρωσης. Όπου απαιτείται ή όταν ορίζεται από την Υπηρεσία θα γίνεται προσθήκη
νερού στο υποκείµενο υλικό και θα κυλινδρώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί
πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης επιτυγχανόµενης εργαστηριακά κατά
την τροποποιηµένη µέθοδο AASHTO T-180. Ειδικότερα τα τελευταία 30cm της σκάφης
έδρασης θα συµπυκνώνονται στο 100% της κατά τα ανωτέρω επιτυγχανοµένης
πυκνότητας.
Η σκάφη έδρασης θα ελεγχθεί και θα γίνει αποδεκτή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία
πριν από την έναρξη κατασκευής των στρώσεων της εξυγίανσης των επιχωµάτων.
1.4 Κατασκευή Υπόβασης µε αδρανή σταθεροποιηµένου τύπου (χωρίς συνδετικό υλικό)
Η παράγραφος αυτή αφορά την προµήθεια ή παραγωγή και διακίνηση στο χώρο του
Εργου, θραυστού υλικού από λίθους λατοµείου ή από συλλεκτά προϊόντα, κατάλληλα για
την κατασκευή της υπόβασης σε στρώσεις πάχους δέκα (10) εκατοστών µετά την
συµπύκνωση. Ο αριθµός των στρώσεων θα είναι αυτός που δείχνεται στα σχέδια.
Τα υλικά, ο εξοπλισµός, η παραγωγή του υλικού, η προετοιµασία της επιφάνειας εδράσης, η
διάστρωση των αδρανών υλικών, η συµπύκνωση, η τελική επιθεώρηση της στρώσης και η
ποιότητα των υλικών θα είναι όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα Κεφάλαια 2 έως 9 της
Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Π.Τ.Π.-Ο 150 του τ. Υπουργείου ∆ηµοσίων Εργων (τ.
ΥΠ∆Ε), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής της Προδιαγραφής.
Το υλικό κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα είναι διαβάθµισης (Α), (Β), (Γ) ή (Ε) του Πίνακα 1
της Π.Τ.Π.-Ο 150 του τ. ΥΠ∆Ε.
Η επιλογή της θέσης λήψης των αδρανών υλικών και η καταλληλότητά τους θα πρέπει, να
εγκριθούν από το ΚΕ∆Ε ή το υπό τούτο προτεινόµενο Περιφερειακό Εργαστήριο.
Σε σχέση µε την Π.Τ.Π.-Ο 150 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.∆.Ε. στην παρούσα σύµβαση θα ισχύουν
οι παρακάτω συµπληρώσεις – τροποποιήσεις.
α. Μηχανικά χαρακτηριστικών υλικών
Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο µη κατεργασµένο (χωρίς συνδετικό
υλικό) θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε την Π.Τ.Π.-Ο 150 µε την ακόλουθη µεταβολή
σχετικά µε τα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.3 της Π.Τ.Π.-Ο 150:
Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles AASHTO:
T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%.
β. Απαιτήσεις επιφάνειας
Οι «απαιτήσεις επιφάνειας» που προβλέπονται στην Π.Τ.Π.-Ο 150 τροποποιούνται ως
ακολούθως:
i. Στάθµη άνω επιφάνειας
Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της υπόβασης, πρέπει να
ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές
αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 2,00cm.
ii. Οµαλότητα άνω επιφάνειας
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Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχυ,
παράλληλα και κάθετα προς την διαµορφωµένη επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της
επιφάνειας του πήχη και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί
(κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,00cm.
Η εφαρµογή του 4µετρου πήχυ θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα, στα οποία υπάρχει υποψία
διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες.
ιιι. Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας
ευθύνεται ο Ανάδοχος.
1.5 Κατασκευή Βάσης µε αδρανή σταθεροποιηµένου τύπου (χωρίς συνδετικό υλικό)
Η παράγραφος αυτή αφορά την προµήθεια ή παραγωγή και διακίνηση στο χώρο του Εργου
θραύστου υλικού από λίθους λατοµείου ή προϊόντα εκσκαφής κατάλληλα για την κατασκευή
της βάσης σε στρώσεις πάχους 10 ή 12.5 cm µετά την συµπύκνωση.
Τα υλικά, ο εξοπλισµός, η παραγωγή υλικού, η προετοιµασία της επιφάνειας εδράσης, η
διάστρωση των αδρανών υλικών, η συµπύκνωση, η τελική επιθεώρηση της στρώσης βάσης
και η ποιότητα των υλικών θα είναι όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα Κεφάλαια 2 έως 9 της
Π.Τ.Π.–Ο 155 του τ. ΥΠ∆Ε η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής της
Προδιαγραφής.
Το υλικό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα είναι διαβάθµισης (Β), (Γ) ή (Ε) του Πίνακα 1 της
Π.Τ.Π.–Ο 155 του τ. ΥΠ∆Ε.
Η επιλογή της θέσης λήψης των αδρανών υλικών και η καταλληλότητα αυτών θα πρέπει να
εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Σε σχέση µε την Π.Τ.Π.–Ο 155 εκδόσεως από το τ. Υ.∆.Ε. στην προκειµένη περίπτωση θα
ισχύουν οι παρακάτω συµπληρώσεις – τροποποιήσεις. Οι «απαιτήσεις επιφάνειας» που
προβλέπονται στην παράγραφο 8.2 της Π.Τ.Π.-Ο 155 τροποποιούνται ακολούθως:
α. Στάθµη άνω επιφάνειας
Η άνω επιφάνεια που προκύπτει µετά την κατασκευή ολόκληρης της βάσης, πρέπει να
ανταποκρίνεται προς την επιφάνεια της µελέτης και δεν πρέπει να παρουσιάζει υψοµετρικές
αποκλίσεις µεγαλύτερες από ± 1,00cm.
β. Οµαλότητα άνω επιφάνειας
Τοπικές ανωµαλίες ή κυµατισµοί θα ελέγχονται µε τον 4µετρο ευθύγραµµο πήχη,
παράλληλα και κάθετα προς την διαµορφωµένη επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, µεταξύ της
επιφάνειας του πήχη και της κάτωθεν αυτού ελεγχόµενης επιφάνειας, οι κυµατισµοί
(κοιλότητες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1,00cm.
Η εφαρµογή του 4µετρου πήχη θα γίνεται στα τµήµατα εκείνα στα οποία υπάρχει υποψία
διακυµάνσεων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες.
γ. Η µη τήρηση των παραπάνω όρων συνιστά κακοτεχνία για την άρση της οποίας
ευθύνεται ο Ανάδοχος.
1.6 ∆ειγµατοληψία και έλεγχοι
Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος που αφορούν τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα γίνονται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Π.Τ.Π.-Ο150 και 0155.
Η δειγµατοληψία και οι έλεγχοι που αφορούν την συµπύκνωση θα γίνεται µε παρτίδες. Κάθε
παρτίδα αντιστοιχεί σε παραγωγή µιας µέρας όταν αυτή δεν αναµένεται να υπερβεί τα
2000m2., ή µισής µέρας όταν η παραγωγή είναι µεταξύ 2000m2 και 4000m2.
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Κάθε παρτίδα θα διαιρείται σε δύο ίσες υποπαρτίδες. Μια δοκιµή θα διεξάγεται για κάθε
υποπαρτίδα. Οι θέσεις δειγµατοληψίας θα επιλέγονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε
τυχαία επιλογή.
Κάθε παρτίδα θα γίνεται αποδεκτή από πλευράς συµπύκνωσης όταν η επί τόπου πυκνότητα
είναι τουλάχιστον το 98% για την υπόβαση και το 100% για την βάση της µέγιστης
πυκνότητας που λαµβάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη µέθοδο AASHO από
δείγµατα που έχουν παρθεί από το προσκοµισθέν υλικό. Τα δείγµατα θα συµπυκνώνονται
και ελέγχονται σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµή ASTM D1557. Οι επί τόπου δοκιµές
συµπύκνωσης θα γίνονται σύµφωνα µε τις πρότυπες δοκιµές ASTM D1556 ή D2167.
Εάν η προδιαγραφόµενη πυκνότητα δεν έχει επιτευχθεί, ολόκληρη η παρτίδα θα πρέπει να
ξαναδουλευτεί ή/και επανασυµπυκνωθεί και εν συνεχεία θα γίνουν άλλες δύο τυχαίες
δειγµατοληψίες. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί ο
προδιαγραφόµενος βαθµός συµπύκνωσης.
∆. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ισχύουν τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του συµβατικού Τιµολογίου

Τ.Π. 2

ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

Α. Γενικά
2. Αντικείµενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις εργασίες κατασκευής αόπλων και
οπλισµένων σκυροδεµάτων για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή διαµόρφωσης των
προσπελάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆αφνών.
2. Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Συµµόρφωση µε τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο Ανάδοχος µερίµνης του θα εξασφαλίσει οιεσδήποτε
πρόσθετες απαιτήσεις που θα χρειασθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών.
•

Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-1997)

•

Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα
(EKΩΣ-2000)

•

Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ-2000)

•

Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧ)

•

Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού
οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ.

Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τους παραπάνω Κανονισµούς ή ελλείψει Ελληνικών
Κανονισµών, θα ισχύουν κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες και οι αντίστοιχοι
Γερµανικοί Κανονισµοί.
3. Απαιτήσεις
Αφορά στην προµήθεια των υλικών και µέσων παραγωγής επιτόπου του άοπλου και
οπλισµένου σκυροδέµατος για κτιριακές κατασκευές,
υπόγειες ή υπέργειες
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συµπεριλαµβανοµένων του ξυλοτύπου και χάλυβα
προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα.

οπλισµού,

καθώς

και

των

3.1 Προσόντα
Όλες οι εργασίες
σκυροδεµάτων.

θα

εκτελεσθούν

από

ειδικευµένο

προσωπικό

σε

κατασκευές

Οι χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να είναι έµπειροι ώστε να
τηρούν τις προδιαγραφές σύνθεσης.
3.2 Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις
Όλες οι Εργασίες σκυροδεµάτων θα εκτελεσθούν µε τους κανόνες της τέχνης της υψηλής
στάθµης και µε ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και
άλλων στοιχείων. Ο βαθµός ακρίβειας των κατασκευών θα βρίσκεται στα όρια ανοχών
όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται και αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα:
•

∆ιαστάσεις τοποθέτησης

±5mm

•

∆ιατοµές στοιχείων από σκυρόδεµα

±5mm

•

Άνω στάθµη πλακών δαπέδων

±5mm

•

Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων

±0mm

•

και τοίχων για ύψος ενός ορόφου

±5mm

•

και τοίχων για όλο το ύψος του κτιρίου

20mm

Η απόκλιση πακτωµένων αγκυρίων στο σκυρόδεµα ±3mm από την θεωρητική τους θέση και
µε κλίση από την κατακόρυφο όχι µεγαλύτερη από 1:200. Θα στερεώνονται στη θέση τους
µε την βοήθεια µεταλλικής πλάκας ή µε τρόπο που θα εγκρίνει η επίβλεψη.
3.3 ∆ειγµατοληψία
Κατ’ ελάχιστο σύµφωνα µε το Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ).
3.4 Υποβολές
Ο Ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα προβαίνει στον
έλεγχο των υλικών και δοκιµών σύµφωνα µε τον ΚΤΣ και θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για
την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τρία
αντίγραφα Πιστοποιητικών όπου θα φαίνεται ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές ως
κατωτέρω:
•

Α∆ΡΑΝΗ :Κάθε Εβδοµάδα ή το πολύ κάθε 500m3 από κάθε είδους αδρανές υλικό.

•

ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Για κάθε φορτίο εντός τεσσάρων ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του ή
το πολύ εντός οκτώ ηµερών από την ηµέρα παραγωγής του.

Πρόσθετοι έλεγχοι µπορούν να γίνουν αν η Υπηρεσία το απαιτήσει, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω και µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση την
ονοµασία της πηγής από την οποία προτίθεται να προµηθεύεται αδρανή, καθώς και
αποδεικτικά που να φαίνεται ότι το υλικό πληρεί τις απαιτήσεις των προτύπων.
3.5 Έλεγχος και δοκιµές
3.5.1 Γενικά
Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέµατος θα πληρούν αυστηρά τον ΚΤΣ κατ’
ελάχιστο.
α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους έλεγχους θα είναι
αναγνωρισµένο και επαρκώς εξοπλισµένο, ώστε οι εργαστηριακοί και επιτόπου έλεγχοι
να γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΣ.
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Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιµές.
•

∆οκιµές αντοχής σε θλίψη

•

Έλεγχος εργασιµότητος

•

Έλεγχος καθαρότητος και αγνότητος των αδρανών

•

Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως

•

Μέτρηση περιεκτικότητος υγρασίας των αδρανών

•

Μέτρηση κάθισης και δείκτου συµπύκνωσης υγρού σκυροδέµατος

•

∆οκιµή συστολής

•

Έλεγχος περιεκτικότητος σε αέρα

Τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη.
β. Αναφορά αποτελεσµάτων των ελέγχων και δοκιµών
i. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µόλις ετοιµάζονται.
ii. Τα πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούµενα
στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Βλέπε DIN
1048 τµήµα 5 και DIN 1045 τµήµα 4.3
iii. Τα αποτελέσµατα της απαιτούµενης εργασιµότητας, αντοχής και ποιότητας των
ελέγχων του σκυροδέµατος και του προκατασκευασµένου ωπλισµένου σκυροδέµατος
θα υποβάλλονται εις διπλούν.
γ. ∆ΑΠΑΝΕΣ: Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για όλες τις δαπάνες των περιγραφέντων ελέγχων
και δοκιµών.
3.6 Κακοτεχνίες της κατασκευής
Κατασκευές που θα κριθούν κακότεχνες από την επίβλεψη πρέπει να καθαιρεθούν και να
αποµακρυνθούν. Ολες οι δαπάνες για καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
3.7 ∆οκιµαστικές φορτίσεις των κατασκευών
Ο έλεγχος αυτός στις κατασκευές ή σε τµήµα αυτών προτείνεται στον Ανάδοχο αν αυτό
απαιτείται κατά την κρίση της επίβλεψης.
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας ολικής ή µερικής αστοχίας των
δοκιµίων του σκυροδέµατος τότε τα έξοδα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος.
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει εξαιτίας µιας ή περισσοτέρων συνθηκών
που καταµαρτυρούν αµέλεια του Ανάδοχου τότε ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για την
δαπάνη αυτή µόνον εάν τα αποτελέσµατα της φόρτισης είναι ικανοποιητικά.
Εάν η δοκιµαστική φόρτιση της κατασκευής γίνει για οιοδήποτε άλλη αιτία, ο Ανάδοχος θα
προβεί στην δοκιµαστική φόρτιση και θα αποζηµιωθεί για όλες τις δαπάνες ανεξάρτητα από
τα αποτελέσµατα.
Η επίβλεψη θα κρίνει για το είδος της δοκιµής, το φορτίο, και την ερµηνεία (αξιολόγηση) των
αποτελεσµάτων.
4. Ηµερολόγιο και Αρχείο
Ο Ανάδοχος θα τηρεί Ηµερολόγιο Έργου, όπου θα αναγράφεται η πρόοδος των εργασιών
και όπου θα παρουσιάζει καθηµερινά στην Επίβλεψη για έγκριση.
α. Το ηµερολόγιο θα περιέχει:
•

Το προσωπικό του Εργοταξίου

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

132
•

Τις καιρικές συνθήκες

•

Τα σχέδια του εργοταξίου

•

Τους υπεργολάβους

β. Αναφορικά µε τις εργασίες σκυροδεµάτων θα τηρούνται καταστάσεις των εξής:
•

Σκυροδετήσεις-ηµεροµηνία και ώρα

•

Περιεκτικότητα τσιµέντου και εργασιµότητα κάθε παραγωγής ποσότητας σκυροδέµατος

•

Έλεγχοι των δοκιµίων

•

Αναφορές στις καιρικές συνθήκες

•

Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης που εφαρµόσθηκαν

5. Έλεγχοι πρόσθετων δοκιµίων
Εάν λόγω πρόωρης φορτίσεως σκυροδετηθέντων στοιχείων, οφειλοµένης στην πρόοδο του
έργου, ζητηθούν από την Επίβλεψη πρόσθετα δοκίµια για έλεγχο τότε ο Ανάδοχος θα
προβεί στους ελέγχους χωρίς να αποζηµιωθεί ιδιαίτερα για τις δαπάνες αυτές.
Β. Ειδικές προδιαγραφές
1. Γενικά
Θα τηρηθούν οι ελάχιστες γενικές απαιτήσεις που προδιαγράφονται στον ΚΤΣ.
2. Μέτρηση και ανάµιξη εργοταξιακού σκυροδέµατος µεγάλων έργων
Θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι απαιτήσεις της παραγράφου 13.5 του ΚΤΣ. Το νερό θα
µετράται κατ' όγκο ή κατά βάρος ή µε µετρητή λίτρων και οποιαδήποτε µέθοδο κι αν
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται αµέσως για παροχή
προκαθορισµένης ποσότητας νερού µε ακρίβεια 1% µέχρι 10%. Μετά την ολοκλήρωση της
ανάµιξης δεν θα προστίθεται καµία ποσότητα νερού.
Πρόσµικτα θα χρησιµοποιούνται αν εγκριθούν και σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστού. Ο Ανάδοχος θα παράσχει αποδείξεις για την ακρίβεια της συσκευής
παροχής.
Ο τύπος του συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος, η διαρρύθµιση, η τοποθέτηση, η
προστασία, ο τρόπος ζύγισης και ανάµιξης υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Το
συγκρότηµα θα είναι διαρρυθµισµένο έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος όλων των
χειρισµών ανά πάσα στιγµή.
Επίσης πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διευκολύνσεις προς λήψη δοκιµίων
σκυροδέµατος για τον έλεγχο της οµοιοµορφίας.
3. Έτοιµο σκυρόδεµα
Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί έτοιµο σκυρόδεµα τότε ο εξοπλισµός ανάµιξης και
µεταφοράς και η µέθοδος σκυροδέτησης θα τύχουν της έγκρισης της Επίβλεψης.
Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 12.1 του ΚΤΣ της
προδιαγραφής αυτής, της σχετικής παραγράφου του DIN 1045 και ο προµηθευτής πρέπει
να είναι ενήµερος µε τις απαιτήσεις αυτές.
Η περιεκτικότητα κάθε παραγωγής σκυροδέµατος κατά βάρος σε τσιµέντο, νερό, σκύρα,
χαλίκι κλπ., αδρανή καθώς και ο χρόνος παροχής του νερού θα αναγράφονται σε κάθε
δελτίο παραλαβής από τον παρασκευαστή. Καµία ποσότητα νερού δεν θα προστίθεται κατά
την διαδροµή από το σηµείο παραγωγής µέχρι το σηµείο σκυροδέτησης.
Ο αναµικτήρας του αυτοκινήτου µεταφοράς πρέπει να είναι τελείως άδειος πριν γεµίσει µε
νέο σκυρόδεµα.Τα οχήµατα µεταφοράς µε ανάδευση δεν πρέπει να υπερφορτώνονται
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σύµφωνα µε την ικανότητα παραγωγής του προµηθευτή αλλά να προσαρµόζονται οι δόσεις
προς την περιεκτικότητα των οχηµάτων.
Εάν η µεταφορά του σκυροδέµατος γίνει µε αυτοκίνητο αναµικτήρα τότε ο µέγιστος
επιτρεπόµενος χρόνος από την στιγµή της παροχής του νερού µέχρι τη στιγµή της
εκκένωσης είναι 1 ώρα, εκτός αν η επίβλεψη παρατείνει τον χρόνο (αν έχει προστεθεί
επιβραδυντικό).
4. Μεταφορά σκυροδέµατος
Η µεταφορά σκυροδέµατος θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ποιότητά του και
σύνθεση µέχρι το σηµείο εκκένωσης. Βλέπε επίσης DIN 1045 παράγραφος 10. Ο Ανάδοχος
πρέπει να προβλέψει και διάφορα µέσα ώστε η κατηγορία κάθε σκυροδέµατος να είναι
εξασφαλισµένη κάτω από οποιεσδήποτε εργοταξιακές συνθήκες κατά την µεταφορά από
τον αναδευτήρα µέχρι την τελική θέση σκυροδέτησης.
Ο µέγιστος χρόνος από την στιγµή της παραγωγής µέχρι την σκυροδέτηση είναι:
•

Για θερµοκρασίες σκυροδέτησης κάτω των 20°C : 45 λεπτά

•

Για θερµοκρασίες σκυροδέτησης µεταξύ 20°C και 30°C : 30 λεπτά

•

Για θερµοκρασίες σκυροδέτησης άνω των 30°C ο χρόνος αυτός ελέγχεται και
καθορίζεται από την επίβλεψη.

5. Σκυροδέτηση
Καµία ποσότητα νερού δεν επιτρέπεται να προστεθεί µετά το πέρας της ανάµιξης στο
συγκρότηµα παραγωγής. Οι ξυλότυποι και οι αρµοί θα διαβρέχονται επαρκώς. Σκυροδέτηση
σε γυµνές επιφάνειες εδάφους θα γίνεται αµέσως µετά την προετοιµασία της επιφάνειας.
∆εν θα γίνεται σκυροδέτηση µε τρόπο ο οποίος δηµιουργεί απόµειξη - ανεπιθύµητο
τελείωµα ή κακή ποιότητα κατασκευής. ∆εν θα γίνεται µεταφορά του σκυροδέµατος µε την
βοήθεια του δονητού ή τσουγκράνες. Απαγορεύεται η σκυροδέτηση σε τοίχους ή σε θεµέλια
από ύψος πέραν του 1 µέτρου. Πριν τη σκυροδέτηση θα εξασφαλίζεται η προδιαγραφείσα
κάλυψη του οπλισµού. Ο χώρος σκυροδέτησης και οι ξυλότυποι πρέπει να είναι καλά
καθαρισµένοι από σκουπίδια κλπ. Σέσουλες, κάδοι, χοάνες κλπ. πρέπει να τηρούνται
καθαρά από επικαλύψεις σκληρυµένου σκυροδέµατος και δεν θα πρέπει να βρέχονται κατά
την χρήση. Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη µε κατάλληλα µέσα ώστε να ελέγχεται η
θερµοκρασία του σκυροδέµατος κατά την διάστρωση να µην υπερβαίνει τους 32°C. Για
σκυροδέτηση σε θερµό περιβάλλον, βλέπε παραγ. 3.2.9. του Κ.Τ.Σ.
Εάν κατά τη σκυροδέτηση της πλάκας δαπέδου συµβεί διακοπή σκυροδέµατος πέραν των
30 λεπτών πρέπει αµέσως να δηµιουργούνται αρµοί.
Ο ρυθµός και η ποσότητα του σκυροδέµατος πρέπει να προγραµµατίζονται έτσι ώστε η
σκυροδέτηση να είναι άµεση και πρέπει να προβλέπεται ώστε τα κενά χρονικά διαστήµατα
ανάµεσα σε δύο σκυροδετήσεις να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η µονολιθικότητα του
σκυροδετηθέντος τµήµατος.
Ο εξοπλισµός για την σκυροδέτηση πρέπει να έχει τέτοια ικανότητα ώστε να µην δηµιουργεί
κενά χρονικά διαστήµατα και καθυστερήσεις στην παραγωγή. Πρέπει να υπάρχουν
επαρκείς δονητές και ανθρώπινο δυναµικό ώστε η συµπύκνωση να γίνεται γρήγορα µετά
την διάστρωση ακόµη και σε δύσκολες περιοχές. Επίσης πρέπει να προβλέπεται και
εφεδρικός εξοπλισµός για άµεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης.
6. Συµπύκνωση σκυροδέµατος
Ο Ανάδοχος πρέπει µόλις ζητηθεί από την Επίβλεψη και πριν αρχίσουν οι κανονικές
εργασίες να κάνει επίδειξη της ικανότητας της µεθόδου που προβλέπεται για την
συµπύκνωση. Ο αριθµός και το µέγεθος των δονητών θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει
την δόνηση σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη εφεδρικών
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δονητών: Για κάθε τρεις δονητές εν λειτουργία θα υπάρχει ένας εφεδρικός. Η δόνηση
πρέπει να παρέχεται συστηµατικά και σε τέτοια χρονικά διαστήµατα ώστε οι ζώνες επιρροής
να υπερκαλύπτονται.
7. Αρµοί σκυροδέµατος
Οι αρµοί διαστολής θα µορφωθούν κατά την σκυροδέτηση µε την τοποθέτηση διογκωµένης
πολυστερόλης βαρέως τύπου και καταλλήλου πάχους ή άλλου ισοδυνάµου υλικού,
σύµφωνα µε τη στατική µελέτη.
8. Συντήρηση σκυροδέµατος
Τις πρώτες επτά ηµέρες το σκυρόδεµα θα διατηρείται υγρό είτε µε ράντισµα αλλά χωρίς
λιµνάζοντα νερά είτε καλύπτοντάς το µε µια µεµβράνη να απορροφά και διατηρεί την
υγρασία (λινάτσα). Κατά τη διάρκεια επτά ηµερών η επιφάνεια του σκυροδέµατος δεν
πρέπει να στεγνώσει καθόλου σε κανένα σηµείο. Μετά τις επτά ηµέρες η συντήρηση
συνεχίζεται µε απλούστερο τρόπο µέχρι την 21η ηµέρα. Ο απλούστερος αυτός τρόπος θα
πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
9. Προστασία σκυροδέµατος
Το σκυρόδεµα θα προστατεύεται ώστε να αποτραπούν ζηµίες από τις καιρικές συνθήκες,
από τα φυτά, υπερφόρτιση ή οιαδήποτε άλλη αιτία. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος που
είναι εκτεθειµένες στους χώρους άλλων εργασιών πρέπει να προστατεύονται για να
αποτραπούν αποχρωµατισµοί ή παραµόρφωση από σκουριές και ζηµιές από πτώσεις
αντικειµένων κλπ. Πριν ληφθεί οποιοδήποτε µέτρο αποκατάστασης ελαττώµατος, o
Ανάδοχος πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας του τρόπου και των υλικών
επιδιόρθωσης.
Κανένα τµήµα σκυροδέµατος δεν θα καθαιρείται χωρίς προηγούµενη έγκριση της
Υπηρεσίας. Στεγανό σκυρόδεµα δεν θα φορτισθεί µε νερό ή µε άλλο τρόπο πριν περάσουν
21 ηµέρες από την σκυροδέτηση.
10. Σκυροδέτηση µε υψηλές θερµοκρασίες (βλ. παραγρ. 12.9 του ΚΤΣ)
Οι αποθέσεις του τσιµέντου και οι σωροί των αδρανών δεν πρέπει να προσβάλλονται
απευθείας από τις ηλιακές ακτίνες. Τα αδρανή πρέπει να καταβρέχονται µε ράντισµα αν
χρειασθεί για να διατηρούνται υγρά. Το νερό του σκυρόδεµατος πρέπει να αντλείται από το
σκυρόδεµα. Εάν παροδικά αποθηκευθεί σε δεξαµενές, αυτές πρέπει να είναι σε σκιά για να
διατηρηθεί η θερµοκρασία του όσο χαµηλότερα γίνεται. Ενώ η θερµοκρασία του νερού δεν
πρέπει να είναι πολύ χαµηλότερη από την θερµοκρασία του σκυροδετηθέντος
σκυροδέµατος, όταν αυτό χρησιµοποιείται για την συντήρηση του σκυροδέµατος.
Κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες πρέπει να λαµβάνονται αυτές
οι επιπλέον προφυλάξεις ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρακτικά η σκυροδέτηση έγινε
στην χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία. Σε καµία περίπτωση η θερµοκρασία του
σκυροδέµατος δεν θα υπερβαίνει τους 32°C κατά την σκυροδέτηση.
Σε περίπτωση που επικρατήσουν ξηροί άνεµοι θα προβλεφθούν προσωρινοί ανεµοφράκτες.
Ο Ανάδοχος θα προβλέπει για επάρκεια νερού σωλήνες ποτίσµατος και ακροφύσια
ψεκασµού. Ολες οι επιφάνειες που θα σκυροδετηθούν θα πρέπει να µένουν βρεγµένες
αλλά χωρίς λιµνάζοντα νερά. Θα είναι απαραίτητο να γίνει ψεκασµός µε νερό των
ξυλοτύπων και του σιδηροπλισµού. Το συγκρότηµα παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να
είναι σκιασµένο και βαµµένο άσπρο σε όλα τα σηµεία. Το δίκτυο άντλησης και άλλες
επιφάνειες πρέπει να τηρηθούν δροσερότερες καλύπτοντα αυτές µε υγρές λινάτσες και µε
ψεκασµούς νερού.
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Εάν η θερµοκρασία της ηµέρας και οι συνθήκες ξηρασίας είναι οριακές, η σκυροδέτηση
πρέπει να προγραµµατισθεί για αργά το απόγευµα ώστε να αποτραπούν οι σοβαρές
επιπτώσεις της θερµοκρασίας.
Όλες οι διαδικασίες σκυροδέτησης µε θερµές καιρικές συνθήκες πρέπει να εγκριθούν
λεπτοµερώς από την Υπηρεσία.
11. Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος µε ξυλότυπο
11.1 Τελειώµατα Σκυροδέµατος
Πριν την έναρξη των εργασιών συνίσταται στον Ανάδοχο να προβεί στην κατασκευή
αρκετών ολοκληρωµένων δειγµάτων µε οπλισµό, που θα δείχνουν κάθε τύπο τελειώµατος
αποκαλυπτοµένης επιφάνειας, για έγκριση.
Τα δείγµατα αυτά θα τηρηθούν σαν πρότυπα και όλη η κατασκευή δεν πρέπει να είναι
κατώτερη από το δείγµα.
Όλες οι επιφάνειες θα είναι ελεύθερες από κενά, κυψέλες ή άλλα ελαττώµατα. Προτείνεται
να γίνει ταξινόµηση των επιφανειών του σκυροδέµατος ανάλογα µε τα είδη των ξυλοτύπων
όπως καθορίζονται στην συνέχεια.
∆εν θα επιτρέπεται καµία αποκατάσταση της αποκαλυπτοµένης επιφάνειας χωρίς την
έγκριση της Υπηρεσίας. Για κάθε είδος και για κάθε µέθοδο θα ζητείται η έγκριση της
Υπηρεσίας.
Τµήµατα τα οποία προορίζονται να επιχρισθούν και παρουσιάζουν πολύ λεία επιφάνεια θα
µυστριθούν µε κονίαµα αµέσως µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου.
12. Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος χωρίς ξυλότυπο
Το τελείωµα επιφάνειας σκυροδέµατος χωρίς ξυλότυπο θα είναι σφραγισµένο, τριπτό,
πατητό ή χτενισµένο, σύµφωνα µε τους ακόλουθους ορισµούς:
α. Σφραγισµένο τελείωµα : Μορφώνεται µε ισοπέδωση και ελαφρό κοπάνισµα του
σκυροδέµατος µε πήχεις, για τη δηµιουργία οµοιόµορφης επιφάνειας, οµαλής ή µε
γραµµές. Το υλικό που εκχυλίζει αποµακρύνεται µε πήχη αµέσως µετά τη συµπύκνωση.
Αποτελεί επίσης το πρώτο στάδιο για τα υπόλοιπα τελειώµατα.
β. Τριπτό τελείωµα : Συνίσταται στη δηµιουργία οµοιόµορφης επιφάνειας µε επεξεργασία
τόση όση είναι αναγκαία για να επαλειφθούν τα ίχνη που άφησαν οι πήχεις, µε ξύλινο
τριβίδι µε το χέρι ή µε µηχανικό τριβίδι τύπου εγκεκριµένου από την Υπηρεσία. Η
επιφάνεια δεν θα τριφτεί πριν το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να µην
ανέρχεται στην επιφάνεια υπερβολική ποσότητα πολτού, που τότε θα πρέπει να
αποµακρύνεται.
γ.

Πατητό τελείωµα : Γίνεται µε σιδερένιο µυστρί που πιέζεται σταθερά και σχηµατίζει
σκληρή και λεία επιφάνεια χωρίς ίχνη µυστρίσµατος. Το µύστρισµα δεν θα αρχίσει πριν η
µεµβράνη υγρασίας εξαφανισθεί και το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να µην
ανέρχεται στην επιφάνεια υπερβολική ποσότητα πολτού, που τότε θα πρέπει να
αποµακρύνεται.

δ. Χτενισµένο τελείωµα (µε ραβδώσεις) : Μορφώνεται πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεµα µε
συρµατόβουρτσα που χτενίζει την επιφάνεια κάθετα προς τη διεύθυνση της
κυκλοφοριακής ροής.
ε. Νεροπλυµένο τελείωµα : Μορφώνεται πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεµα µε ελεγχόµενη
διαβροχή έστι ώστε να φαίνονται τα σκύρα.
13. Ξυλότυποι
13.1 Κατασκευή του ξυλότυπου
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Η κατασκευή του ξυλότυπου θα είναι ακριβής ως προς τη θέση την στάθµη και στέρεη ώστε
να αποτραπούν αποκλίσεις ή κυρτώσεις κατά την σκυροδέτηση.
13.2 Στήριξη και δέσιµο του ξυλοτύπου
Ο ξυλότυπος, η στήριξη και το δέσιµό του πρέπει να είναι διαστασιολογηµένα έτσι ώστε η
σκυροδέτηση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος να είναι ευχερής.
13.3 Αποξήλωση του ξυλότυπου
Η αποξήλωση του ξυλότυπου πρέπει να γίνεται µε προσοχή ώστε να µη προκαλούνται
ζηµιές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος.
13.4 Μέριµνα για τον ξυλότυπο
Ειδική φροντίδα θα ληφθεί για τον ξυλότυπο και τις παρυφές του διατηρώντας αυτές,
οµοιόµορφα υγρές, έτσι θα αποτραπεί η συστολή του ξυλότυπου (πετσικάρισµα) και το
άνοιγµα των αρµών.
13.5 Φαλτσογωνίες
Σε όλες τις εξωτερικές ακµές των χυτών επί τόπου του έργου στοιχείων της κατασκευής θα
τοποθετηθούν φαλτσογωνιές διαστάσεων 20Χ20mm στον ξυλότυπο. Αυτό ισχύει για τους
αρµούς διακοπής ή τους αρµούς κατασκευής των φερόντων στοιχείων της κατασκευής εκτός
αν διαφορετικά προβλέπεται από τα σχέδια.
13.6 Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος
Η κατασκευή του ξυλότυπου του εµφανούς σκυροδέµατος θα ανταποκρίνεται µε τα
κατωτέρω:
•

Θα χρησιµοποιείται λάδι το οποίο δεν θα λεκιάζει ούτε θα χρωµατίζει τις επιφάνειες του
σκυροδέµατος.

•

∆εν θα χρησιµοποιηθούν στηρίγµατα και αγκύρια του ξυλοτύπου τέτοια που να αφήσουν
σηµάδια ορατά στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι τρύπες για το πέρασµα των
φουρκετών που δένουν τον ξυλότυπο θα κλεισθούν επιµελώς µετά την αποµάκρυνση
του ξυλοτύπου.

•

Θα χρησιµοποιείται ικανός αριθµός στηριγµάτων – αποστάσεως, ώστε να υπάρξει ένα
ικανό πάχος κάλυψης του οπλισµού από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις Παραδοχές της
εγκεκριµένης στατικής µελέτης. Το είδος και οι θέσεις των στηριγµάτων αυτών θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Στους κατωτέρω τύπους ξυλοτύπων κατατάσσονται δύο κατηγορίες ξυλοτύπων, ανάλογα µε
τις απαιτήσεις τελειώµατος των επιφανειών του σκυροδέµατος.
α. Συνήθης ξυλότυπος
Θα είναι ένα κανονικό τελείωµα επιφάνειας. ∆εν παρουσιάζει σπουδαιότητα ούτε ο βαθµός λείας
επιφάνειας, ούτε η θέση του αρµολογήµατος του ξυλοτύπου. Αυτός ο τύπος ξυλοτύπου θα
χρησιµοποιείται κυρίως για µη ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος, π.χ. θεµελίωση, κανάλια σωλήνων,
κλπ. που δεν προβλέπουν απαίτηση υψηλότερης στάθµης ξυλοτύπου.
β. Επιµεληµένος ξυλότυπος
Θα είναι τελείωµα ανωτέρας στάθµης. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα είναι τελείως λεία
και επίπεδη και κάθε ίχνος από τους αρµούς θα είναι ελαχιστοποιηµένο και σε καθορισµένη
διάταξη.
Το πέτσωµα αυτού του ξυλότυπου θα γίνει από betoform, µεταλλότυπο ή από άλλο ανάλογο
υλικό σε µεγάλα φύλλα, ώστε οι αρµοί να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Τα φύλλα θα
τοποθετηθούν σε εγκεκριµένη διάταξη και όπου είναι δυνατό οι αρµοί µεταξύ των φύλλων θα
εναρµονίζονται µε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, κατώφλια ή ανώφλια ή η αλλαγή κατεύθυνσης
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της όψης. Σε όλους τους αρµούς µεταξύ των φύλλων θα προβλέπονται ειδικοί σύνδεσµοι,
ώστε να διατηρείται η ακρίβεια της ευθυγράµµου τοποθέτησης των φύλλων. ∆εν θα
χρησιµοποιούνται κατεργασµένα φύλλα από χαρτόνι. Ενδείκνυται η χρήση µεταλλότυπων
από τυποποιηµένα panels µε µεταλλικό σκελετό και κόντρα πλακέ θαλάσσης, τύπου
METRIFORM PANEL SYSTEM της SGB Intenational ή ισοδυνάµου.
Οποιαδήποτε µέθοδο τελειώµατος εκλέξει ο Ανάδοχος, την ίδια µέθοδο θα χρησιµοποιήσει
για κάθε ξεχωριστό τµήµα του κτιρίου µε την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο τύπος αυτού του
ξυλοτύπου χρησιµοποιείται σε τοιχεία, υποστυλώµατα, δοκούς, πλάκες, κλιµακοστάσια,
στηθαία κλπ.
Ειδικά για τη χρήση µεταλλότυπων θα είναι τύπου ΒΙΟΣΩΛ ή PERI ή ΠΑΦΙΛΗ ή ισοδύναµου
και θα χρησιµοποιηθούν αφού εγκριθεί πρώτα η πατέντα κατασκευής και εφαρµογής τους
από την Υπηρεσία. Η µεταφορά, συναρµολόγηση και τοποθέτηση των µεταλλότυπων θα
γίνει αποκλειστικά µε χρήση οικοδοµικού γερανού.
14. Σιδηροί οπλισµοί
14.1 Γενικά
Γενικώς θα εφαρµοσθεί ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος
(Κ.Τ.Χ. – ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000), µε ταυτόχρονη ισχύ των αντίστοιχων Ευρωκωδίκων και
DIN, για θέµατα που δεν καλύπτονται από τον υπόψη Κανονισµό και επί πλέον θα ισχύουν
και οι ακόλουθες ξεχωριστές απαιτήσεις.
14.2 Τοποθέτηση
Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού θα πρέπει να γίνει επιµελής καθαρισµός του από σκόνη,
σκουριά ή λίπος. Η στερέωση και στήριξη του οπλισµού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
παραµένει στην προκαθορισµένη θέση κατά την σκυροδέτηση. Θα γίνει χρήση ενός ικανού
αριθµού στηριγµάτων αποστάσεως ώστε να επιτευχθεί πρέπουσα προστατευτική κάλυψη
από το σκυρόδεµα.
14.3 Συγκόλληση οπλισµού
Γενικά δεν συνιστάται συγκόλληση οπλισµού. Αν όµως απαιτηθεί, θα χρησιµοποιούνται
µόνο οπλισµοί κατάλληλοι για ηλεκτροσυγκόλληση. Η εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης και οι
έλεγχοί της υπάγονται στους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς.
Η έγκριση της
ηλεκτροσυγκόλλησης σιδηρού οπλισµού υπάγεται στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας.
Αποστάσεις ράβδων και επικάλυψη του οπλισµού µε σκυρόδεµα για τις κατασκευές επί
τόπου. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισµού για τη µελέτη και κατασκευή
έργων από σκυρόδεµα.
15. Προδιαγραφές υλικών
15.1 Παράδοση, χειρισµός, αποθήκευση
α. Τσιµέντο
Η αποθήκευση του τσιµέντου θα γίνεται µε τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολη την
επιθεώρηση και αναγνώριση κάθε ποσότητας ή τύπου µε βάση τις αποδείξεις παραλαβής
και κατανάλωση κατά την ακολουθία της παραλαβής. ∆είγµατα θα λαµβάνονται για έλεγχο
από κάθε ποσότητα που βρίσκεται στον τόπο του έργου. Τσιµέντο που είναι αποθηκευµένο
πέραν των τεσσάρων µηνών από το τελευταίο έλεγχο επανελέγχεται πριν την
χρησιµοποίηση του. Ποσότητες που θα κριθούν ακατάλληλες αποµακρύνονται από το
εργοτάξιο.
Για όλες τις ανωδοµές θα γίνεται χρήση τσιµέντου κοινού τύπου Portland. Τσιµέντα
αντιθειϊκά θα χρησιµοποιούνται για όλες τις υπόγειες εργασίες εκτός αν προδιαγράφεται
διαφορετικά από την Υπηρεσία.
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β. Αδρανή υλικά
Η αποθήκευση των αδρανών θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.4.1 του ΚΤΣ.
Τα αδρανή θα προέρχονται από µία εγκεκριµένη πηγή. Πρέπει να επιβεβαιωθεί η
εξασφάλιση των ποσοτήτων των αδρανών ώστε να έχουµε επιφάνειες σκυροδέµατος της
ίδιας ποιότητας και χρωµατισµού. Τα αδρανή πρέπει να είναι επαρκώς ελεύθερα από
αλκαλικές-προσµείξεις ή άλλες ανεπιθύµητες χηµικές ουσίες για να επιτραπεί η χρήση τους
στις κατασκευές των ανωδοµών χωρίς ζηµιογόνες χηµικές αντιδράσεις από απορροφήσεις
των αλκαλικών του εξωτερικού χώρου.
γ. Περιεκτικότητα χλωριούχων και θειϊκών ουσιών στο σκυρόδεµα
•

Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε χλωρικά 0,05% κατά βάρος τσιµέντου.

•

Μέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε θειϊκά 2,0% κατά βάρος τσιµέντου.

δ. Πρόσµικτα
Ο Ανάδοχος θα προβλέψει µια ανάλυση των βασικών ενεργών συστατικών, τον βαθµό
εισχώρησης του αέρα, σταθερότητα σε διάλυση και τις επιπτώσεις υπερβάσεις της
δοσολογίας οποιουδήποτε προτεινοµένου πρόσµικτου καθώς επίσης την επίδειξη της
καταλληλότητας της προτιθέµενης εφαρµογής. Θα γίνει χρήση προσµίκτων µόνον εκείνων
που θα τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης.
15.2 Μελέτη σύνθεσης σκυροδεµάτων
α. Γενικά
Ισχύει η παράγραφος 5.2 του ΚΤΣ. Οι κατηγορίες του σκυροδέµατος προδιαγράφονται στα
σχέδια µε αναφορά στον ΚΤΣ. Οι αναλογίες των συστατικών του σκυροδέµατος
συµπεριλαµβανοµένου και του νερού θα είναι διαλεγµένες έτσι ώστε το σκυρόδεµα να έχει
οµοιογένεια ικανή εργασιµότητα και την αντοχή, ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες
ιδιότητες που προδιαγράφονται για το έργο.
Η προτεινόµενη σύνθεση από τον Ανάδοχο και τα βάρη κάθε δόσης παραγωγής πρέπει να
τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης. Καµία αλλαγή στην εγκριθείσα σύνθεση δεν θα γίνεται
χωρίς προηγούµενη έγκριση. Τέσσερεις εβδοµάδες τουλάχιστον προ της ενάρξεως των
σκυροδετήσεων, ο Ανάδοχος θα προβεί σε δοκιµές παρασκευής σκυροδέµατος
χρησιµοποιώντας υλικά, τσιµέντο και αδρανή από αυτά που θα χρησιµοποιήσει.
β. Στοιχεία µελέτης συνθέσεως
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2.3 του ΚΤΣ., ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση πλήρεις
λεπτοµέρειες της δοκιµής συνθέσεως για κάθε συστατικό περιλαµβανοµένης της
εργασιµότητας και της αντοχής κάθε δοκιµίου που ελέγχθηκε.
γ. Υδατοστεγανό Σκυρόδεµα και Σκυρόδεµα ανθεκτικό σε χηµικές προσβολές.
Επιπλέον των συνθηκών που ισχύουν για το κανονικό σκυρόδεµα ισχύουν και οι απαιτήσεις
των παραγράφων 12.3 και 12.4 του ΚΤΣ.
15.3 Χάλυβας οπλισµού
Γενικά εφαρµόζεται η ENV 10080 του EC3 και οι αντίστοιχοι Γερµανικοί ή Βρετανικοί
κανονισµοί. Η χρήση σιδηροπλισµών που η παραγωγή τους έγινε µε κανονισµούς άλλων
Κρατών θα επιτραπεί µόνον αν αποδειχθεί η καταλληλότητα του για τον προοριζόµενο
σκοπό και ιδιαίτερα σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά αντοχής και της συνάφειας.
Η ποιότητα του σιδηρού οπλισµού θα επιβεβαιωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ισχύουν τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του συµβατικού τιµολογίου
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Τ.Π. 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Γενικά
1.1 Σχετικές δηµοσιεύσεις
Οι εργασίες που καλύπτονται από το τµήµα αυτό µπορούν να εκτελούνται σύµφωνα µε τις
πρότυπες εθνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τους ισχύοντες εθνικούς και
ευρωπαϊκούς κανονισµούς , εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που
ακολουθούν, για το σύνολο των διαφόρων µεταλλικών κατασκευών.
1.2 Αντικείµενο
Το τµήµα αυτό αφορά στην εγκατάσταση διαφόρων αντικειµένων µεταλλικής κατασκευής,
όπως κιγκλιδώµατα, µεταλλικές πύλες, εσχάρες, καλύµµατα και πλαίσια προσβάσεως,
σχάρες µπροστά σε πόρτες, και διάφορες αρχιτεκτονικές µεταλλοκατασκευές.
1.3 Προσόντα
Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες.
Οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα που θα µπορεί να επιθεωρεί η Επίβλεψη.
Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Όποτε είναι εφικτό,
συγκεκριµένες οµάδες οµοειδών στοιχείων, θα πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο
κατασκευαστή.
2. Ανοχές
Οι κατασκευές θα γίνονται µε µια ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η ανέγερση σύµφωνα
µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις ανεγέρσεως.
Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3mm σε 3m µετρούµενες µε έναν ευθύγραµµο κανόνα.
3. Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων
Πριν αρχίσει η κατασκευή, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη δείγµατα των διαθεσίµων
τελειωµάτων για έγκριση.
Θα πρέπει να υποβληθούν αποδείξεις, υπό τη µορφή πιστοποιητικών δοκιµών από ένα
επίσηµο εργαστήριο δοκιµών που θα βεβαιώνει ότι οι προτεινόµενες µέθοδοι συγκολλήσεως
είναι ικανοποιητικές.
4. Ειδικές Προδιαγραφές
4.1 Γενικά
Οι εργασίες θα εκτελούνται σωστά και επιµεληµένα.
Οι ενώσεις θα γίνονται µε ακρίβεια και σταθερότητα. Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες, τα
κιγκλιδώµατα κλπ., θα πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Επίβλεψης.
Οι ενώσεις στα κιγκλιδώµατα, στους χειρολισθήρες, στις διακοσµητικές εργασίες και στα
αρχιτεκτονικώς σηµαντικά σύνολα θα γίνονται µε όσο το δυνατόν πιο λεπτή γραµµή συγκολλήσεως.
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Οι κατασκευές θα πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας καθαρές λαµαρίνες και διατοµές που
δεν παρουσιάζουν παραµορφώσεις και ατέλειες.
Θα πρέπει να αποφεύγεται ηλεκτρική επαφή µεταξύ ανοµοίων µετάλλων που θα
δηµιουργούσαν γαλβανικές αλλοιώσεις, χρησιµοποιώντας κατάλληλα παρεµβύσµατα.
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε εκεί όπου χρησιµοποιούνται διαφορετικά υλικά, να µη
δηµιουργείται διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από το ένα υλικό στο άλλο.
Οι οπές κοχλιώσεων που θα φαίνονται όταν θα έχει τελειώσει η εργασία θα πρέπει να είναι
ευθυγραµµισµένες.
Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να αντέχουν
στα φορτία που προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται
προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες στο αλφάδιασµα.
Οι στερεώσεις που θα γίνονται µέσω επιφανειών ξυλείας που θα δεχθεί ένα άχρωµο ή
έγχρωµο τελείωµα θα πρέπει να είναι φρεζαριστές και να καλύπτονται µε κολληµένες
ταιριαστές ξύλινες τάπες.
5. Συγκολλήσεις
Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις των Γερµανικών ή
Βρετανικών Εθνικών Προτύπων.
6. Μετρήσεις επιτόπου
Προτού αρχίσει η κατασκευή θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι επιτόπου διαστάσεις
αφήνοντας ανοχές για προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, έτσι
ώστε τα διάφορα τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούνται τάσεις.

7. Προετοιµασία των επιφανειών
7.1 Καθαρισµός µε Αµµοβολή
Όταν απαιτηθεί, ο χάλυβας θα πρέπει να καθαρισθεί µε αµµοβολή που θα εγκρίνει η
Επίβλεψη και θα επακολουθήσει µία στρώση αστάρι υπό συνθήκες εργοστασίου.
7.2 Αστάρωµα και Βάψιµο
Όλα τα χαλύβδινα τεµάχια που δεν είναι γαλβανισµένα ή ψεκασµένα µε ψευδάργυρο, θα
πρέπει να ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους, προτού
συναρµολογηθούν και µετά να αποστέλλονται στο εργοτάξιο.
Κατόπιν θα επακολουθεί η αντισκωριακή προετοιµασία της επιφανείας,
προδιαγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής

όπως

Στον χάλυβα ο οποίος θα είναι καλυµµένος, στην τελική φάση -εκτός από την περίπτωση
που θα είναι ενσωµατωµένος σε σκυρόδεµα, θα πρέπει να προηγηθούν δύο στρώσεις
ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη.
Οι επιφάνειες από αλουµίνιο ή µόλυβδο, οι οποίες -όταν θα τοποθετηθούν- θα βρίσκονται σε
επαφή µε επιχρίσµατα, κονιάµατα, τοιχοποιία, θα πρέπει να βαφούν µε ασφαλτούχο βαφή,
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έτσι ώστε η βαφή αυτή ούτε να φαίνεται µετά την εγκατάσταση, ούτε και να ξεχύνεται κατά
την λειτουργία.
7.3 Πλαστικοποίηση
Τα αντικείµενα που χρειάζονται πλαστικοποίηση θα παραδίδονται στον κατασκευαστή
πλαστικοποίησης σε κατάσταση, που θα έχει κριθεί από αυτόν ως αποδεκτή, για µια
ικανοποιητική επικάλυψη.
Οι ενώσεις σωληνώσεων που θα πλαστικοποιηθούν θα πρέπει να σχηµατίζονται
χρησιµοποιώντας ένα εσωτερικό έµβλητρο, από µαλακό χάλυβα µήκους 100mm µε σφικτή
εφαρµογή και κολλητή ένωση. Η συγκόλληση θα πρέπει να τροχισθεί έως ότου η κυλινδρική
επιφάνεια γίνει λεία.
8. Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστού, εκτός εάν υπάρχει
διαφορετική υπόδειξη,.
9. Προστασία
Όλες οι άλλες τελειωµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται σύµφωνα µε την
έγκριση της Επίβλεψης.
Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην εγκατεστηµένη κατασκευή, θα πρέπει να
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές επικαλύψεις εκτός από τη λάκα και να καθαρίζονται
όλες οι επιφάνειες.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ισχύουν τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του συµβατικού τιµολογίου

Τ.Π. 4

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

1. Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η εκτέλεση των ξυλουργικών
εργασιών.
2. Υλικά
2.1.
Ξυλεία
Η ξυλεία κάθε είδους που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο πρέπει να έχει τα εξής
τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Να είναι ευθύινη, αρραγής, σκληρή, χωρίς ρωγµές και σχισµές, µη πρόσφατης
υλοτόµησης (πριν δύο χρόνια τουλάχιστον) και ανθεκτική στις αυξοµειώσεις της
θερµοκρασίας και τις εναλλαγές της υγρασίας και της ξηρασίας.
• Να µην έχει σοµφό ξύλο, µαλακά µέρη και ίχνη «ανάµµατος», σαπίσµατος και
προσβολής εντόµων και µυκήτων.
• Τα νερά θα είναι ίσια και οµαλά µε κλίση ως 7% σε σχέση µε τις κατά µήκος
ακµές, ή τον άξονα του ξύλου.
• Οι ρόζοι θα είναι υγιείς µε διάµετρο έως 30 mm, όχι συγκεντρωµένοι, ούτε στις
ακµές. Ξύλα µε νεκρούς ρόζους δεν θα επιτρέπονται.
• Η περιεχόµενη υγρασία στο εργοστάσιο θα είναι έως 11%.
• Ελάχιστη πυκνότητα µε περιεχόµενη υγρασία 20%, 500kg/m3.
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί στα κουφώµατα πρέπει να είναι της καλύτερης
ποιότητας µε σύνθεση τουλάχιστον 50% UNSORTED και το πολύ 50% πέµπτα (V).

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΑΦΝΩΝ

142

2.2.

2.3.

Η ξυλεία ποιότητας UNSORTED θα χρησιµοποιηθεί για τα τµήµατα των ξύλινων
κατασκευών που υφίστανται εντονότερη καταπόνηση, τα δε πέµπτα (V) για τα
υπόλοιπα ξύλινα τµήµατα.
Τα είδη ευγενούς ξυλείας που προορίζονται να µείνουν εµφανή, πρέπει να είναι
πρώτης διαλογής.
Προϊόντα ξύλου
2.2.1. Κόντρα πλακέ
Τα κόντρα πλακέ θα είναι θαλάσσης (Marin), ισότροπα και θα έχουν 5
τουλάχιστον στρώσεις για πάχος φύλου έως 15 mm και 7 τουλάχιστον
στρώσεις για µεγαλύτερα πάχη. Η κόλλα µεταξύ φύλλων θα είναι κατάλληλη
για εξωτερική χρήση.
Εξαρτήµατα - Σιδηρικά - Συνδετικά υλικά - Παρεµβύσµατα
Όλα τα εξαρτήµατα, σιδηρικά και συνδετικά υλικά (κλειδαριές, χειρολαβές,
µηχανισµοί, τζινέτια, γαλλικά, πορταδέλλες, µεντεσέδες, σύρτες, ξυλόβιδες, καρφιά,
µπουλόνια, κόλλες διάφορες, παρεµβύσµατα και λοιπά εξαρτήµατα και βοηθητικά
υλικά) θα είναι άριστης ποιότητας, στερεά, καλά επεξεργασµένα, θα λειτουργούν
άριστα και θα είναι της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει δείγµατα όλων των εξαρτηµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν και θα προβεί στην προµήθειά των µετά την έγκρισή τους από την
Υπηρεσία.

3. Μεταφορά αποθήκευση και διακίνηση στο εργοτάξιο
Η µεταφορά και διακίνηση των υλικών ή έτοιµων κατασκευών θα γίνεται µε προσοχή, ώστε
να µην επιφορτίζονται µε τάσεις που δεν έχουν προβλεφθεί για να µην κινδυνεύουν να
παραµορφωθούν και να µην τραυµατίζονται οι επιφάνειες και οι ακµές τους, πάντοτε
προστατευµένα από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.
Η αποθήκευση των ξύλων θα γίνεται πάνω σε στηρίγµατα και έτσι ώστε, να µη δέχονται
φορτία, είτε σε οριζόντια θέση, είτε σε κατακόρυφη, να αερίζονται καλά και να είναι
προστατευµένα από την βροχή, την υγρασία και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες γενικά,
καθώς και από την βιολογική προσβολή και τις άλλες κακώσεις από τις δραστηριότητες του
εργοταξίου.
Η ξυλεία που έχει εµποτιστεί και είναι υγρή πρέπει να αποθηκεύεται έτσι, ώστε να
διευκολύνεται η ξήρανσή της.
Τυχόν χρησιµοποιούµενα καλύµµατα δεν θα έρχονται σε επαφή µε τα καλυπτόµενα ξύλα.
Πλάκες και επίπεδα φύλλα προϊόντων ξύλου θα αποθηκεύονται οριζόντια πάνω σε
στηρίγµατα µε τρόπο ώστε να µην παραµορφώνονται, ούτε να καταστρέφονται οι ακµές
τους, προστατευµένα από τους ρύπους του εργοταξίου. Κατά την µεταφορά τα φύλλα θα
σηκώνονται χωρίς να σύρονται ή να τρίβονται µεταξύ τους (κυρίως οι ακµές).
Ξύλα που θα παραµείνουν µε τα νερά εµφανή θα προστατεύονται από ρύπους που
µπορούν να επηρεάσουν την εµφάνισή τους.

4. Γενικοί κανόνες εκτέλεσης ξυλουργικών εργασιών
Ο Ανάδοχος - πριν από την έναρξη εκτέλεσης των διαφόρων ξυλουργικών εργασιών - θα
κατασκευάσει ανάλογα δείγµατα από κάθε είδος, προκειµένου να εγκριθούν από την
Υπηρεσία, µετά δε την έγκριση τους θα προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από ειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία που να διαθέτουν
όλο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό κατάλληλο για την επεξεργασία των ξύλων. Γενικά
οι ξύλινες κατασκευές πρέπει να συντίθεται στα εργαστήρια του κατασκευαστή και να
εκτελούνται επί τόπου µόνο οι εργασίες για την στήριξη και ενσωµάτωσή τους στο έργο. Η
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τελική επεξεργασία ως προς τη διαµόρφωση των άκρων µπορεί να εκτελείται στο εργοτάξιο,
εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα πρεπουσών συνθηκών προστασίας (πρόσληψη
υγρασίας, βιολογικής προσβολής , κακώσεων κλπ). Κατά τον χρόνο εκτέλεσης των
εργασιών θα ελέγχεται η περιεχόµενη στα ξύλα υγρασία. Αν παρατηρηθεί διαφορά
µεγαλύτερη από 2% θα ενηµερώνεται ο επιβλέπων.
Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων µερών πρέπει να είναι επιµελώς πλανισµένες και τελείως
λείες, οι δε ακµές ευθείες και χωρίς αποφλοιώσεις και σπασίµατα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις µεταξύ των διαφόρων τεµαχίων
(εντορµίες, φαλτσογωνιές, µόρσα κλπ). Οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλων πρέπει να
υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τελειότερη δυνατή επαφή
µεταξύ των. Η συγκόλληση των διαφόρων ξύλινων µερών πρέπει να γίνεται µε ψυχρή
κόλλα.
Τα πλαίσια των σκελετών των πρεσσαριστών θυροφύλλων θα είναι από αντικολλητή ξυλεία.
Οι επενδύσεις µε κόντρα πλακέ ή καπλαµά θα είναι χωρίς ενώσεις (µονοκόµµατες),
ανεξάρτητα µε το εάν οι επιφάνειες αυτές προορίζονται να χρωµατισθούν µε ριπολίνη ή µε
βερνίκι.
Η επικόλληση των καπλαµάδων θα γίνει µε τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τελική εντύπωση
κατασκευής από φυσική ξυλεία. Όταν στην ίδια κατασκευή γίνεται χρήση φυσικής ξυλείας και
καπλαµά, θα ληφθεί πρόνοια ώστε η τελική εντύπωση να παρουσιάζει εικόνα συνόλου
κατασκευής από φυσική ξυλεία.
Τα πρεβάζια θυρών, αρµοκάλυπτρα και λοιπά παρόµοια τεµάχια θα είναι µονοκόµµατα.
Οι ανοχές που γίνονται δεκτές είναι οι εξής:
• Το κενό ανάµεσα στην κάσσα και το θυρόφυλλο µπορεί να κυµαίνεται από 1,5 έως 3
mm.
• Το κενό ανάµεσα στο δάπεδο και το θυρόφυλλο µπορεί να κυµαίνεται από 2 έως 4 mm.
• Οι γενικές ή µερικές διαστάσεις των διαφόρων ξύλινων στοιχείων δεν θα διαφέρουν από
τις θεωρητικές περισσότερο από 0,5%.
• Οι διατοµές των διαφόρων κατασκευών που θεωρητικά πρέπει να είναι ίδιες δεν θα
παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους περισσότερο από 1%.
5. Προστασία - Καθαρισµός
Οι ξύλινες κατασκευές θα προστατεύονται - µε εγκεκριµένη µέθοδο - από τις οποιεσδήποτε
φθορές ή ρυπάνσεις από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ.
Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα κλπ θα αποµακρύνονται πλήρως µε το τέλος της εργασίας.
6. Τρόπος επιµέτρησης
Ο τρόπος επιµέτρησης των ξύλινων κατασκευών ορίζεται κατά περίπτωση στα σχετικά
άρθρα του συµβατικού Τιµολογίου.
7. Αντικείµενο πληρωµής
Οι τιµές µονάδας των ξύλινων κατασκευών περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των
απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου (ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών, καθώς και των εξαρτηµάτων, µικροϋλικών κλπ), τις δαπάνες για τον εµποτισµό
του ξύλου όπου απαιτείται, τις δαπάνες λόγω φθορών και αποµειώσεων των υλικών γενικά,
τις δαπάνες για την προσέγγιση όλων των υλικών στα σηµεία χρησιµοποίησής των, τις
δαπάνες εργατικών, εργαλείων, µηχανηµάτων και ικριωµάτων και γενικά όλες τις
απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (κυρίων και
βοηθητικών) σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, σε οποιαδήποτε θέση ή
τµήµα του έργου και σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας.
Στις τιµές µονάδας των ξύλινων κουφωµάτων και των ξύλινων ντουλαπιών δεν
περιλαµβάνεται η αξία των κλειδαριών, χειρολαβών, συρτών και µηχανισµών των οποίων η
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προµήθεια θα γίνει από τον ανάδοχο απολογιστικά και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας,
αλλά περιλαµβάνεται η εργασία τοποθέτησης αυτών.

Τ.Π. 5

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι οι διάφορες αρχιτεκτονικές
µεταλλικές κατασκευές.
2. Υλικά
2.1.
Γενικοί όροι
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, προϊόντα
ανεγνωρισµένων εργοστασίων και της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας
Τα υλικά θα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητές τους (µηχανική αντοχή, φυσική και
χηµική σταθερότητα κλπ) για όλο το διάστηµα της χρήσιµης ζωής τους, χωρίς να
είναι αναγκαία η συχνή και δαπανηρή συντήρησή τους.
Όλα τα υλικά και οι έτοιµες κατασκευές πρέπει να αποθηκεύονται στο εργοτάξιο έτσι
ώστε να είναι προφυλαγµένα από την βροχή, την υγρασία και τις δυσµενείς καιρικές
συνθήκες γενικά, καθώς και τις άλλες κακώσεις από τις δραστηριότητες του
εργοταξίου.
2.2.
Σίδηρος
Ο σίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί στα διάφορα τµήµατα του έργου σε οποιαδήποτε
µορφή (όπως π.χ. µορφοσίδηρος, στρογγυλός σίδηρος, σίδηρος σε λάµες ή
ελάσµατα, σίδηρος κουφωµάτων, στραντζαριστές διατοµές, σιδηροδοκοί,
σιδηροσωλήνες, κοιλοδοκοί, λαµαρίνα κλπ) πρέπει να είναι της καλύτερης
ποιότητας, µαλακός, ευκατέργαστος (εν ψυχρώ και εν θερµώ), όχι εύθραυστος, να
συγκολλείται εύκολα, να έχει λεπτό κόκκο, να είναι οµοιογενής, χωρίς πετάλες,
φολίδες και ραγάδες, µε εξωτερική επιφάνεια λεία, καθαρή και χωρίς σκουριές και να
είναι σύµφωνος µε το Πρότυπο ΕΝ 10025.
Το γαλβάνισµα εν θερµώ των σιδηρών επιφανειών πρέπει να είναι σύµφωνο µε το
Πρότυπο ΕΝ 10142.
Οι διάφορες σιδηρές ράβδοι (µορφοσίδηρου, σιδηροδοκών, κοιλοδοκών,
σιδηροσωλήνων κλπ) πρέπει να είναι ευθύγραµµοι και οµοιόµορφοι.
2.3.
Εξαρτήµατα - Σιδηρικά - Συνδετικά υλικά - Παρεµβύσµατα
Όλα τα εξαρτήµατα, σιδηρικά και συνδετικά υλικά (κλειδαριές, χειρολαβές,
µηχανισµοί, τζινέτια, µεντεσέδες, σύρτες, µπάρες πανικού, ράουλα, βίδες,
µπουλόνια, παρεµβύσµατα και λοιπά εξαρτήµατα και βοηθητικά υλικά) θα είναι
άριστης ποιότητας, στερεά, καλά επεξεργασµένα, θα λειτουργούν άριστα και θα είναι
της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει δείγµατα όλων των εξαρτηµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν και θα προβεί στην προµήθειά των µετά την έγκρισή τους από την
Υπηρεσία.
3. Γενικοί κανόνες εκτέλεσης σιδηρουργικών εργασιών
Ο Ανάδοχος - πριν από την έναρξη εκτέλεσης των διαφόρων σιδηρουργικών εργασιών - θα
κατασκευάσει ανάλογα δείγµατα από κάθε είδος, προκειµένου να εγκριθούν από την
Υπηρεσία, µετά δε την έγκριση τους θα προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών.
Όλα τα σιδηρά µέρη πρέπει να κόβονται στις προβλεπόµενες διαστάσεις, σφυρηλατούνται,
κάµπτονται και κατεργάζονται γενικά σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και να
συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια.
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Οι συνδέσεις που προβλέπονται να είναι συγκολληµένες θα γίνουν µε ηλεκτροσυγκόλληση
(όχι µε οξυγονοκόλληση), θα είναι συνεχείς, θα γεµίζει όλος ο αρµός και θα πρέπει να
γίνονται σε µη εµφανή µέρη.
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να µην προκαλούν αλλοίωση των συστατικών και των ιδιοτήτων γενικά των
συγκολλούµενων τµηµάτων. Οι διάφορες ανωµαλίες των συγκολλήσεων θα εξαλείφονται
επιµελώς σε τρόπο ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούµενων τµηµάτων να είναι συνεχείς,
κανονικές και να µην εµφανίζουν κρατήρες ή διογκώσεις.
Η χρήση γύψου και ασβέστη για τη στερέωση σιδηρών στοιχείων δεν επιτρέπεται.
Γενικά, όλες οι σιδηρές κατασκευές πρέπει να έχουν τέλεια εφαρµογή, να λειτουργούν µε
ακρίβεια και να εξασφαλίζουν τέλεια υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα, όπου
απαιτούνται.
4. Προστασία - Καθαρισµός
Οι µεταλλικές κατασκευές θα προστατεύονται - µε εγκεκριµένη µέθοδο - από τις
οποιεσδήποτε φθορές ή ρυπάνσεις από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ.
Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα κλπ θα αποµακρύνονται πλήρως µε το τέλος της εργασίας.
5. Τρόπος επιµέτρησης
Ο τρόπος επιµέτρησης των µεταλλικών κατασκευών ορίζεται κατά περίπτωση στα σχετικά
άρθρα του συµβατικού Τιµολογίου.
6. Αντικείµενο πληρωµής
Οι τιµές µονάδας των µεταλλικών κατασκευών περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των
απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου (ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών, καθώς και των εξαρτηµάτων, µικροϋλικών κλπ), τις δαπάνες λόγω φθορών και
αποµειώσεων των υλικών γενικά, τις δαπάνες για την προσέγγιση όλων των υλικών στα
σηµεία χρησιµοποίησής των, τις δαπάνες εργατικών, εργαλείων, µηχανηµάτων και
ικριωµάτων και γενικά όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών (κυρίων και βοηθητικών) σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, σε
οποιαδήποτε θέση ή τµήµα του έργου και σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας.
∆ιευκρινίζεται ότι, στις τιµές µονάδας των µεταλλικών κατασκευών περιλαµβάνονται
και όλες οι δαπάνες των χρωµατισµών αυτών.
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Τ.Π. 6
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
1. Προδιαγραφή
Πύργου

–
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2. Προδιαγραφή ∆ιθέσιας κούνιας
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3. Προδιαγραφή κάδων απορριµάτων
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Τ.Π. 7

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η εκτέλεση των εργασιών
επιστρώσεων δαπέδων και επενδύσεων τοίχων, καθώς και των µαρµαρικών εργασιών.
2. Υλικά
2.1.
Νερό
Το νερό θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στον "Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος - 97" ή "ΚΤΣ-97" (υπ’αριθ.∆14/19164/28.03.1997 απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - ΦΕΚ Β΄315/17.04.1997) καθώς και στο Σχέδιο Προτύπου
ΕΛΟΤ 345 "Το ύδωρ αναµίξεως και συντηρήσεως σκυροδέµατος".
2.2.
Τσιµέντο
Το τσιµέντο θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Π.∆.244/1980 "Περί
Κανονισµού Τσιµέντων για Έργα από Σκυρόδεµα (Προεντεταµένο, Οπλισµένο και
Άοπλο)" (ΦΕΚ Α΄ 69).
2.3.
Άµµος
Η άµµος ανάλογα µε τον προορισµό της (είδος επίστρωσης ή επένδυσης) θα είναι
χονδρόκοκκη, ή µεσόκοκκη ή λεπτόκοκκη και θα πληροί τις προδιαγραφές που
ορίζονται στον "Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97" ή "ΚΤΣ-97"
(υπ’αριθ.∆14/19164/ 28.03.1997 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - ΦΕΚ
Β΄315/17.04.1997) καθώς και στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 408 "Θραυστά αδρανή
για συνήθη σκυροδέµατα".
2.4.
Ασβέστης - Πολτός ασβέστη
Ο ασβέστης θα προέρχεται από πρόσφατη όπτηση καθαρού ασβεστόλιθου µε
περιεκτικότητα σε οξείδια ασβεστίου και µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%, θα είναι
λευκός, καλά ψηµένος, µη υαλοποιηµένος, δεν θα έχει αλλοιωθεί καθόλου από τον
αέρα, την βροχή και την υγρασία και θα είναι σε µεγάλα κοµµάτια, χωρίς σκόνη και
κατά το δυνατόν οµοιόχρωµος. Ο ασβέστης θα σβήνεται στο εργοτάξιο αµέσως,
διαφορετικά θα αποθηκεύεται σε αποθήκες προφυλαγµένες από την υγρασία.
Ο πολτός ασβέστη - που προκύπτει µετά το σβήσιµο του ασβέστη µε άφθονο νερό θα έχει διπλάσιο όγκο από τον άσβεστο ασβέστη και θα εµφανίζει φύραµα γλοιώδες
χωρίς θρόµβους, µικρούς λίθους (άψητα), άµµο ή άλλες αδρανείς ουσίες. Η
χρησιµοποίηση του πολτού ασβέστη θα γίνεται µετά την απόψυξή του και όχι
νωρίτερα από 5 ηµέρες από το σβήσιµό του.
2.5.
Τσιµέντο λευκό
Το λευκό τσιµέντο θα είναι εγχώριας προέλευσης τύπου LEFARGE, θα έχει τις
ιδιότητες και προδιαγραφές του τσιµέντου Πόρτλαντ και επί πλέον θα είναι λευκού
χρώµατος. Η λευκότητα του όταν µετρηθεί µε ηλεκτροφωτόµετρο FISHER σε
εκατοστιαία κλίµακα (λευκότητα καθαρού οξειδίου του µαγνησίου) δεν πρέπει να είναι
κατώτερη του 82%. Από άποψη φυσικών, χηµικών και µηχανικών ιδιοτήτων τα λευκά
τσιµέντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των ελληνικών κανονισµών για τσιµέντα
υψηλής αντοχής.
2.7.
Σύντριµµα (γαρµπίλι)
Το σύντριµµα (γαρµπίλι) θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στον
"Κανονισµό
Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος
97"
ή
"ΚΤΣ-97"
(υπ’αριθ.∆14/19164/28.03.1997 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. - ΦΕΚ
Β΄315/17.04.1997) καθώς και στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 408 "Θραυστά αδρανή
για συνήθη σκυροδέµατα".
Τα όρια κοκκοµετρικής σύνθεσης του συντρίµµατος θα είναι 4 έως 10 mm.
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2.8.

Μάρµαρα
Τα µάρµαρα γενικά θα προέρχονται από υγιή, συµπαγή, καθαρής απόχρωσης, του
ίδιου βαθµού σκληρότητας και ανθεκτικά στις ατµοσφαιρικές επιδράσεις πετρώµατα
µαρµάρου και θα είναι άριστης ποιότητας, συµπαγή, οµοιογενούς υφής, δεκτικά
στίλβωσης και χωρίς υαλώδεις στρώσεις, κηλίδες, στίγµατα, σκουριές, ρωγµές,
διαχωριστικά στρωσιγενών επιφανειών (κοµµούς) και οποιαδήποτε άλλα
ελαττώµατα. Επίσης, τα µάρµαρα θα έχουν κανονικό σχήµα, ακρίβεια διαστάσεων,
ορθές γωνίες, ακµές ακέραιες και επιφάνεια επίπεδη και λεία.
Τα µάρµαρα ανά είδος και κατηγορία πρέπει να προέρχονται από το ίδιο λατοµείο
και εάν είναι δυνατόν από τους ίδιους όγκους µαρµάρου, για λόγους οµοιογένειας και
οµοιοµορφίας των τεµαχίων µαρµάρου.
Τα µάρµαρα πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Φαινόµενο βάρος της τάξης των 2.700 kg/m3.
• Αντοχή σε θλίψη της τάξης των 700 kg/cm2.
• Αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη της τάξης των 130 kg/cm2.
• Αντοχή σε φθορά από τριβή 0,9 mm.
Η προέλευση, το χρώµα, το σχήµα, οι διαστάσεις και το πάχος των µαρµάρων που
θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του συµβατικού
Τιµολογίου ή / και στη µελέτη.

3. Κονιάµατα
Η σύνθεση των κονιαµάτων των επιστρώσεων, επενδύσεων και µαρµαρικών ορίζεται - κατά
είδος εργασίας - σε επόµενες παραγράφους της παρούσας Προδιαγραφής.
Η ανάµιξη των υλικών του κονιάµατος θα γίνεται µε ένα εγκεκριµένο µηχανικό αναµίκτη
κονιαµάτων.
Για µικρές ποσότητες κονιαµάτων και µετά από έγκριση της Επίβλεψης, η ανάµιξη των
υλικών του κονιάµατος µπορεί να γίνεται µε τα χέρια. Στην περίπτωση αυτή η ανάµιξη και
κατεργασία θα γίνεται σε ανθεκτική και καθαρή επιφάνεια απαλλαγµένη από χώµατα και
άλλες ξένες ουσίες (π.χ. σκυρόδεµα, πλακόστρωτο, ξύλινη ή µεταλλική επιφάνεια κλπ).
Αρχικά θα γίνει η ανάµιξη εν ξηρώ της άµµου µε το τσιµέντο µέχρις ότου το µίγµα αποκτήσει
ενιαίο χρώµα και µετά θα προστεθεί η αναγκαία ποσότητα πολτού ασβέστη µε τη µορφή
γαλακτώµατος και η ανάµιξη θα γίνει επί τόσο χρόνο ώστε να προκύψει οµοιογενές κονίαµα.
Η ανάµιξη γενικά των υλικών του κονιάµατος θα είναι πλήρης και να συνεχίζεται µέχρις ότου
το µίγµα παρουσιάσει τέλεια οµοιογένεια και ενιαίο χρώµα. Κονίαµα στο οποίο τα υλικά που
το συνιστούν δεν έχουν καλά αναµιχθεί και είναι εµφανή, απορρίπτεται.
Το κονίαµα πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως µετά την παρασκευή του. Κονίαµα που έχει
αποξηρανθεί τόσο ώστε να µην είναι δυνατή η επαναφορά του στην αρχική κατάσταση, µε
µόνη την κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, απορρίπτεται και δεν θα αναµιγνύεται µε
νέο κονίαµα.
4. Γενικοί κανόνες εκτέλεσης επιστρώσεων και επενδύσεων
Πριν από την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται επιµελής καθαρισµός των προς επίστρωση
ή επένδυση επιφανειών, ώστε να αφαιρεθούν τα κονιάµατα δόµησης και επιχρισµάτων, τα
άχρηστα υλικά, τα απορρίµµατα, χώµατα, λιπαρές ουσίες κλπ, έστω και αν αυτά έχουν
προσκολληθεί στερεά επί των επιφανειών. Επίσης, θα γίνει ισοπέδωση των µικρών
ανωµαλιών των προς επίστρωση ή επένδυση επιφανειών.
Οι προς επίστρωση ή επένδυση επιφάνειες πρέπει να µην είναι ανώµαλες ή πολύ λείες και
να µην έχουν υγρασία ή ρωγµές ή σαθρά ή φωλιές ή λεκέδες από λάδι ξυλοτύπων ή άλλα
ελαττώµατα. Στην αντίθετη περίπτωση η εκτέλεση των επιστρώσεων θα πραγµατοποιείται
µετά την εξάλειψη όλων των κάθε είδους ελαττωµάτων των προς επίστρωση ή επένδυση
επιφανειών.
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Όπου χρειάζεται, θα εκπονηθούν σχέδια τοποθέτησης σύµφωνα µε τις επί τόπου
διαστάσεις.
Οι εργασίες επιστρώσεων - επενδύσεων δεν θα εκτελούνται πριν από την παρέλευση
τουλάχιστον τεσσάρων εβδοµάδων από την κατασκευή των προς επίστρωση επιφανειών.
Όπου χρειάζεται, οι προς επίστρωση ή επένδυση επιφάνειες θα διαβρέχονται.
Θα γίνουν διανοίξεις οπών στις επιστρώσεις - επενδύσεις καθώς και συναρµογές συνενώσεις αυτών µε τις γειτονικές κατασκευές (π.χ. εντοιχισµένα είδη υγιεινής,
κρουνοποιίας και αξεσουάρ, στοιχεία των διαφόρων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, κάσες
κουφωµάτων, ξύλινα ή µεταλλικά στοιχεία, κράσπεδα κλπ), οι οποίες θα είναι έντεχνες,
καθαρές και στεγανές.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών επιστρώσεων δαπέδων θα προβλεφθούν οι απαραίτητες
κλίσεις.
Οι τελικές επιφάνειες των επιστρώσεων, επενδύσεων και µαρµαρικών θα καθαρίζονται
επιµελώς.
Ανοχές: Για τις αποκλίσεις από το οριζόντιο ή κατακόρυφο επίπεδο 1‰.
Η επιπεδότητα των επιφανειών θα είναι τέτοια, ώστε σε έλεγχο µε ευθύγραµµο
πήχη µήκους 3 m να µην παρουσιάζονται διαφορές µεγαλύτερες από 3 mm.
5. ∆είγµατα υλικών
∆είγµατα των υλικών επιστρώσεων, επενδύσεων και µαρµαρικών θα παραλαµβάνονται από
τις παρτίδες που έχουν παραδοθεί και θα κατατίθενται στην Επίβλεψη, η οποία θα τα
εγκρίνει πριν αρχίσουν οι εργασίες. Όλες οι µετέπειτα παραδόσεις θα είναι της ίδιας
ποιότητας µε τα εγκεκριµένα δείγµατα.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα υλικών, σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας αυτών.
6. ∆είγµατα εργασιών
Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα κατασκευασθούν στο εργοτάξιο - για κάθε είδος
επιστρώσεων, επενδύσεων και µαρµαρικών - αντιπροσωπευτικά δείγµατα από τα οποία η
Επίβλεψη θα επιλέξει εκείνα που θα εφαρµοσθούν. Τα δείγµατα που θα επιλεγούν
µονογράφονται και από τα δύο µέρη και φυλάσσονται στο εργοτάξιο για τον τελικό έλεγχο
των εργασιών που θα εκτελεσθούν.
7. Προστασία - Καθαρισµός
Οι εκτελεσθείσες εργασίες επιστρώσεων, επενδύσεων και µαρµαρικών θα προστατεύονται
από τις οποιεσδήποτε φθορές ή ρυπάνσεις από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους
κλπ. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται.
Όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί των εργασιών επιστρώσεων,
επενδύσεων και µαρµαρικών θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα
προκληθεί από την εκτέλεση αυτών. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές
κατασκευές θα αποκαθίστανται.
Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα κλπ θα αποµακρύνονται πλήρως µε το τέλος της εργασίας.
8. Είδη επιστρώσεων - επενδύσεων - µαρµαρικών
8.1.
Επεξεργασία τελικών επιφανειών δαπέδων από σκυρόδεµα υπαίθριων χώρων
(νεροπλυµένο σκυρόδεµα)
Η εργασία εκτελείται κατά τη διάρκεια της πήξης του σκυροδέµατος, δηλαδή γίνεται
πλύσιµο και καθαρισµός των επιφανειών µε χρήση οποιωνδήποτε κατάλληλων
µέσων, για την εµφάνιση των σκύρων του σκυροδέµατος.
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8.2.

Μαρµαρικές εργασίες
Τα µάρµαρα θα τοποθετούνται κατεργασµένα και αµµοβοληµένα και µε απόλυτη
ακρίβεια ώστε να επιτευχθεί ενιαία επιφάνεια επίστρωσης, συνέχεια των αρµών και
τέλεια επαφή των πλακών µεταξύ των. Το κονίαµα τοποθέτησης των µαρµάρων
πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια έδρασης τους (χωρίς κενά), ώστε να
επιτευχθεί τέλεια συγκόλληση των πλακών µε το υπόστρωµα. Οι κατακόρυφες έδρες
επαφής των πλακών (στους αρµούς) θα είναι τελείως κάθετες στις επιφάνειες όψεων
των πλακών. Οι αρµοί θα είναι ισοπαχείς και ευθυγραµµισµένοι και θα έχουν πάχος
όχι µεγαλύτερο του 1 mm.
Το κονίαµα τοποθέτησης των µαρµάρων γενικά θα είναι τσιµεντοκονίαµα των 450 kg
τσιµέντου και υποκατάστατο ασβέστη και στεγανωτικό µάζας µε άµµο χονδρόκοκκη,
πάχους 2-3 cm περίπου, ενώ το αρµολόγηµα αυτών - όπου απαιτείται - θα γίνει µε
αριάνι λευκού τσιµέντου µε προσθήκη χρώµατος παροµοίου του χρώµατος των
µαρµάρων.
Το σχέδιο επίστρωσης των πλακών µαρµάρου ορίζεται στη µελέτη.
Οι πλάκες µαρµάρου των ποδιών παραθύρων θα είναι µονοκόµµατες σε µήκος 1,50
m τουλάχιστον, ενώ οι πλάκες µαρµάρου των πάγκων νιπτήρων χώρων υγιεινής θα
είναι µονοκόµµατες σε µήκος 2,00 m. Στις περιπτώσεις µεγαλύτερων ανοιγµάτων ο
αριθµός των τεµαχίων θα καθορίζεται από την Επίβλεψη.
Στις µαρµαρικές κατασκευές γενικά, θα γίνει µόρφωση φαλτσογωνιών και εγκοπών
(ποταµών) και στρογγύλευση των ακµών (µπιζουτάρισµα), καθώς και µόρφωση
καµπύλων τµηµάτων, εφόσον και όπου χρειάζεται ή προβλέπεται από τη µελέτη.
Επίσης, στους πάγκους νιπτήρων χώρων υγιεινής θα γίνει µόρφωση των οπών
υποδοχής των νιπτήρων.
Τα σοβατεπιά θα εντοιχίζονται στα επιχρίσµατα τόσο ώστε να προεξέχουν από την
τελική επιφάνεια των τοίχων 0,5-1 cm. Πριν από την τοποθέτηση των σοβατεπιών θα
αφαιρούνται τα επιχρίσµατα πίσω από αυτά.
Οι ποδιές παραθύρων θα έχουν την απαιτούµενη κλίση 2%.

9. Τρόπος επιµέτρησης
Ο τρόπος επιµέτρησης των εργασιών επιστρώσεων, επενδύσεων και µαρµαρικών ορίζεται
κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του συµβατικού Τιµολογίου.
10. Αντικείµενο πληρωµής
Οι τιµές µονάδας των εργασιών επιστρώσεων, επενδύσεων και µαρµαρικών περιλαµβάνουν
την προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου (ενσωµατωµένων και
µη, κυρίων και βοηθητικών, καθώς και των εξαρτηµάτων, µικροϋλικών κλπ), τις δαπάνες
λόγω φθορών και αποµειώσεων των υλικών γενικά, τις δαπάνες για την προσέγγιση όλων
των υλικών στα σηµεία χρησιµοποίησής των, τις δαπάνες εργατικών, εργαλείων,
µηχανηµάτων και ικριωµάτων και γενικά όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (κυρίων και βοηθητικών) σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική
Προδιαγραφή, σε οποιαδήποτε θέση ή τµήµα του έργου και σε οποιαδήποτε στάθµη από το
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας.
11. Επιστρώσεις δαπέδων µε τριµµένο βράχο (καβριά)
Κατασκευή πεζοδρόµου σε στρώσεις, τελικού συνολικού πάχους 35 cm. Η κατασκευή
γίνεται από κονίαµα χώµατος-τσιµέντου-ψιλού χαλικιού σε έτοιµη πλήρως συµπιεσµένη και
διαµορφωµένη στις προβλεπόµενες στάθµες επιφάνεια και εγκιβωτίζεται µε κατασκευή από
φύλλα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5χιλ. Αναλυτικά η εργασία κατασκευής του
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πεζοδροµίου µε πατηµένο χώµα περιλαµβάνει :
α) Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου υφαντού γεωυφάσµατος από
πολυπροπυλένιο τύπου 30/30 και βάρους 165 gr/m2, διάστρωση µε αλληλοεπικάλυψη των
φύλλων µεταξύ τους κατά 300 mm.
β) Προµήθεια θραυστού υλικού 3Α µεγέθους 0,7 εως 2,50 cm, µεταφορά στις θέσεις
διαστρώσεως, διάστρωση, ισοπέδωση στις στάθµες που προβλέπονται στη µελέτη και
συµπύκνωση (κατασκευή υποβάσεως πάχους 20 cm σύµφωνα µε την ΠΤΠ 0150 )
γ) Προµήθεια γαρµπιλιού (θραυστό υλικό µεγέθους 0,4 εως 1,0 cm), µεταφορά στις
θέσεις διαστρώσεως, διάστρωση, ισοπέδωση στις στάθµες που προβλέπονται στη µελέτη
και συµπύκνωση έτσι ώστε να προκύψει µετά την συµπύκνωση στρώση 12 cm.
δ) Προµήθεια τριµµένου βράχου Καβριάς φαιάς απόχρωσης (µεγέθους 0,4 εως 0,7
cm) µεταφορά στις θέσεις διαστρώσεως, διάστρωση, ισοπέδωση και συµπύκνωση έτσι
ώστε να προκύψει µετά την συµπύκνωση και στις στάθµες που προβλέπονται στη µελέτη
στρώση 3 cm.
12. Επιστρώσεις µε χυτό δάπεδο, πάχους 4 εκ. από κόκκους φυσικού ελαστικού
Ελαστικό, χυτό δάπεδο αποτελούµενο από GG2060 ως υπόστρωµα παιδικής χαράς.
Ανάµιξη κόκκου καουτσούκ (gg2060) µε ισοκυανική ρητίνη.
Αναλογία ρητίνης 12-14% του βάρους του κόκκου καουτσούκ.
Κόκκοι ελαστικού τύπου (SBR / NR) GG2060. Προέρχονται από ανακυκλωµένα ελαστικά
αυτοκινήτων, φορτηγών και γεωργικών µηχανηµάτων
Τα πρότυπα προϊόντων από ελαστικό συµµορφώνονται και πληρούν τις ισχύουσες
προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1177.
13. Επιστρώσεις µε πλακίδια φυσικού ελαστικού, πάχους 4 εκ. και διαστάσεων
0,50*0,50
Επιστρώσεις µε πλακίδια ασφαλείας πάχους 40mm, διαστάσεων
έκαστο τεµάχιο
500mmΧ500mm, κατασκευασµένα από συµπυκνωµένους κόκκους φυσικού ελαστικού
(rubber). Τα πλακίδια ασφαλείας είναι αδιοράτως υδατοπερατά, η κάτω πλευρά τους έχει
µορφή κυµατοειδή, και αφού τοποθετηθούν σε φυσική γη ή σε τσιµέντινη επιφάνεια, εάν
προϋπάρχει, «βεντουζώνουν» και έχουν εξαιρετική πρόσφυση στην προϋπάρχουσα
επιφάνεια. ∆ιατίθενται σε χρώµα κόκκινο, πράσινο, γκρί & µαύρο κατόπιν ζήτησης.
Για την τοποθέτησή τους υπάρχουν, εργοστασιακά κατασκευασµένες οπές και πλαστικοί
πύροι σύνδεσης, στα πλαϊνά των πλακιδίων, για να συνδέονται στέρεα µεταξύ τους (8 πύροι
ανά τρέχον µέτρο), και ως εκ τούτου δεν απαιτείται χρήση κόλλας στις πλαϊνές επιφάνειες
των πλακιδίων. Τα πλακίδια είναι εύκολα στο κόψιµο, µε τη χρήση ειδικού εργαλείου, ώστε
να µπορούν να κοπούν ακριβώς όπως απαιτείται για να ταιριάζουν στα ποδαρικά των
οργάνων.
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Τ.Π. 8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
1. Αντικείµενο
Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η εκτέλεση των εργασιών
χρωµατισµών.
2. Υλικά
Τα διάφορα υλικά χρωµατισµών που θα χρησιµοποιηθούν, δηλαδή πλαστικά χρώµατα,
τσιµεντοχρώµατα, ριπολίνες, βερνίκια, ντουκοχρώµατα, αντισκωριακά, αστάρια,
υποστρώµατα κλπ, θα είναι άριστης ποιότητας, µη τοξικά (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του ΦΕΚ 1519/2002), προϊόντα ανεγνωρισµένων εργοστασίων, της απόλυτης έγκρισης της
Υπηρεσίας και θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µέσα στα σφραγισµένα δοχεία της αρχικής
συσκευασίας των που θα φέρουν ετικέτες µε πληροφορίες για το είδος του υλικού, το
εµπορικό όνοµα, την προτιθέµενη χρήση του, αριθµό παρτίδας κατασκευής καθώς και
ηµεροµηνία κατασκευής.
Σε κάθε είδος χρωµατισµών, τα διάφορα υλικά αυτών (αστάρια, υποστρώµατα, διαλύτες,
τελικά χρώµατα κλπ) θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή.
Τα υλικά χρωµατισµών θα αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους, θα προστατεύονται από
τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, θα αναµιγνύονται και αναδεύονται καλά, θα διατηρούνται
σε καθαρά δοχεία και - µετά το άνοιγµα των δοχείων - θα χρησιµοποιούνται µέσα στο χρόνο
που συνιστά ο κατασκευαστής.
Όλα τα χρώµατα που προορίζονται για εξωτερικούς χώρους πρέπει να αντέχουν στις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Οι έγχρωµες βαφές πρέπει να
περιέχουν µόνο µόνιµες και σταθερές χρωστικές ουσίες.
Όλα τα χρώµατα γενικά πρέπει να αποτελούν σύστηµα βαφής και να προέρχονται από
εργοστάσιο παραγωγής µε πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO ή ΕΛΟΤ.
Μετά το άνοιγµα των κουτιών, δηλαδή όταν το χρώµα βρίσκεται µέσα στο δοχείο της
αρχικής του συσκευασίας δεν πρέπει να παρουσιάζονται τα κάτωθι προβλήµατα:
Ιζήµατα:
Γενικά µέσα στο δοχείο δεν πρέπει να δηµιουργούνται ιζήµατα ή εάν υπάρχουν να
οµογενοποιούνται µε µία καλή ανάδευση.
Συσσωµατώµατα:
Είναι µικρά σκληρά "κοµµάτια" µέσα στο χρώµα τα οποία δεν οµογενοποιούνται µε
την ανάδευση. Αυτά γίνονται ορατά µόνο κατά την εφαρµογή πάνω σε υγρό φιλµ. Η
ατέλεια αυτή δεν µπορεί να διορθωθεί.
Ιξώδες:
Το ιξώδες είναι το µέγεθος που µετράει την ευκολία µε την οποία ρέει ένα χρώµα,
πρέπει δε να διατηρείται σταθερό. Μικρές µεταβολές του ιξώδους αντιµετωπίζεται µε
την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας διαλυτικού. Η περίπτωση πολυµερισµού του
χρώµατος (τζελάρισµα) δεν είναι αναστρέψιµη.
Πέτσιασµα:
Είναι η δηµιουργία µεµβράνης στην επιφάνεια του χρώµατος στο δοχείο. Πρακτικά το
χρώµα δεν αλλοιώνεται και το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την αφαίρεση της
µεµβράνης.
∆υσάρεστη οσµή:
Οφείλεται στην δηµιουργία ξένων ενώσεων µέσα στο χρώµα λόγω της διάσπασης
ορισµένων συστατικών τους.
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Κατά την εφαρµογή του χρώµατος δεν πρέπει να εµφανίζονται τα κάτωθι προβλήµατα:
Φουσκάλες:
Εµφανίζονται πάνω στο υγρό φιλµ και παρουσιάζονται όταν η επιφάνεια έχει
υγρασία, όταν περαστούν παχιά στρώµατα χρώµατος και όταν έχει επιλεγεί ένα
ακατάλληλο σύστηµα βαφής. Για τον λόγο αυτό, πρέπει η προς βαφή επιφάνεια να
είναι καθαρή και στεγνή, το σύστηµα βαφής να είναι κατάλληλο και να µεσολαβεί
αρκετός χρόνος ανάµεσα στα χέρια ώστε να στεγνώσουν καλά.
Κρατήρες:
Πολλές φορές δηµιουργούνται µικρά κοιλώµατα που αφήνουν ακάλυπτο το γυµνό
µέταλλο, που οφείλεται σε κακή απολίπανση του µετάλλου. Για το λόγο αυτό πρέπει
να γίνεται πάντα καλός καθαρισµός της µεταλλικής επιφάνειας µε διαλυτικό ή
κατάλληλο απολιπαντικό.
Τρέξιµο:
Παρατηρείται σε κατακόρυφες επιφάνειες και έτσι έχουµε άλλα σηµεία µε µεγαλύτερο
και άλλα µε µικρότερο πάχος. Το λάθος αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε λάθος
εφαρµογής (εφαρµόζεται πολύ µεγάλο πάχος) είτε σε ελάττωµα του χρώµατος (είναι
πολύ αραιό ή δεν έχει την απαραίτητη θιξοτροπία).
Ματάρισµα:
Όταν, κατά την εφαρµογή ή το στέγνωµα, σε ορισµένα σηµεία χάνεται η γυαλάδα της
επιφάνειας του φιλµ. Κύριες αιτίες για την εµφάνιση του προβλήµατος αυτού είναι η
ύπαρξη υγρασίας ή η χρήση λανθασµένου διαλυτικού.
Πορτοκάλι:
Όταν η επιφάνεια που δηµιουργείται µοιάζει µε του πορτοκαλιού. Συνήθως
εµφανίζεται σε χρώµατα που εφαρµόζονται µε πιστόλι, όταν το πιστόλι κρατείται
πολύ κοντά, πολύ µακριά ή σε λάθος γωνία. Επίσης, µπορεί να εµφανιστεί αν η
εφαρµογή γίνει όταν επικρατούν υπερβολικά χαµηλές θερµοκρασίες.
Κακό στρώσιµο:
Η αδυναµία του χρώµατος µετά την εφαρµογή να απλώσει οµοιόµορφα έτσι ώστε να
καλύψει τα ίχνη του πινέλου, το πορτοκάλι, κλπ. Το πρόβληµα λύνεται µε χρήση
βαρύτερου διαλυτικού ή µεγαλύτερη αραίωση.
Μετά το στέγνωµα του χρώµατος δεν πρέπει να εµφανίζονται τα κάτωθι προβλήµατα:
Κιµωλίωση:
Είναι η αποσύνθεση του φιλµ µε την εµφάνιση µιας άσπρης σκόνης που όµως
µπορεί να σκουπιστεί και να αφαιρεθεί. Σε περίπτωση συνεχών επαναβαφών, είναι
χρήσιµο να έχει προηγηθεί µια ελαφρά κιµωλίωση, γιατί έτσι δεν σχηµατίζεται πολύ
παχύ φιλµ κατά τις επαναβαφές, γεγονός που θα οδηγούσε σε ξεφλούδισµα. Η
κιµωλίωση σπανίζει όταν περαστεί ένα καλό βερνίκι.
Κροκοδείλωση:
Είναι το σπάσιµο του χρώµατος µε την δηµιουργία ακανόνιστων σχηµάτων. Εάν
οφείλεται στη φυσιολογική γήρανση του χρώµατος δεν θεωρείται ατέλεια,
διαφορετικά µπορεί να παρουσιαστεί εάν έχει εφαρµοστεί πολύ παχύ στρώµα φιλµ, ή
υπάρχει µαλακό υπόστρωµα, ή εάν έχουν στεγνώσει πλήρως τα ενδιάµεσα στάδια
βαφής.
Αποκόλληση (ξεφλούδισµα):
Είναι από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα, το οποίο οφείλεται στη µείωση της
πρόσφυσης. Μπορεί να προκύψει εάν η επιφάνεια δεν καθαριστεί καλά πριν την
εφαρµογή του συστήµατος βαφής ή αν το σύστηµα βαφής που εφαρµόζεται δεν είναι
το κατάλληλο για την συγκεκριµένη επιφάνεια.
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Φούσκωµα (lifting):
Όταν η πρώτη στρώση µαλακώνει και ρυτιδώνεται κατά την εφαρµογή της επόµενης.
Οφείλεται κυρίως στους διαλύτες.
3. Γενικοί κανόνες εκτέλεσης χρωµατισµών
Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των χρωµατισµών θα
κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε τις χρωµατιζόµενες
επιφάνειες, ούτε να χρειάζονται την διάνοιξη οπών στους τοίχους ή την στήριξή των στις
κάσσες των κουφωµάτων ή άλλων κατασκευών που είναι δυνατόν να υποστούν φθορές
από την στήριξη αυτή.
Οπωσδήποτε, για την κατασκευή των ικριωµάτων θα εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
για τα µέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.
Οι χρωµατισµοί θα εκτελούνται σε επιφάνειες καθαρές, στεγνές, απαλλαγµένες από σκόνη,
λάδια, λίπη, ρητίνες και άλλες επιβλαβείς για τις εργασίες ουσίες. Επίσης, οι χρωµατισµοί θα
εκτελούνται υπό ξηρές ατµοσφαιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της βαφής, ο κάθε χώρος
θα είναι εξασφαλισµένος από σκόνη εξωτερικών παραγόντων. Στην περίπτωση επιφανειών
επιχρισµάτων, οι επιφάνειες αυτές δεν πρέπει να είναι µαλακές ή σαθρές ή υγρές. Στην
περίπτωση ξύλινων επιφανειών, η ξυλεία αυτών δεν πρέπει να είναι υγρή. Οι εργασίες
εξωτερικών χρωµατισµών δεν θα εκτελούνται όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς.
Κάθε στρώση χρωµατισµού θα εκτελείται µετά το στέγνωµα της προηγούµενης στρώσης.
Η προετοιµασία των υλικών θα γίνεται µε καλή ανάµιξη ώστε να αποκτούν µια οµαλή
συνοχή και πυκνότητα πριν χρησιµοποιηθούν. Πριν την ανάµιξη θα γίνεται ακριβής
υπολογισµός της ποσότητας ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να
εξασφαλίζεται η οµοιοχρωµία.
Γενικά, κατά την εκτέλεση των εργασιών χρωµατισµών θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές
των εργοστασίων παραγωγής των κατά περίπτωση υλικών.
Οι τελικές επιφάνειες των χρωµατισµών θα είναι οµοιόµορφες, οµαλές και χωρίς λεκέδες,
εξογκώµατα, φουσκώµατα, αποφλοιώσεις, πινελιές, τρεξίµατα και λοιπές ανωµαλίες κάθε
είδους.
Στις εργασίες των χρωµατισµών περιλαµβάνεται και η αφαίρεση και επανατοποθέτηση των
διαφόρων χρωµατιζόµενων στοιχείων (π.χ. κουφωµάτων), όπου επιβάλλεται ή απαιτείται η
εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει εκτός της θέσης αυτών.
Η απόχρωση, ο τόνος και η στιλπνότητα (στιλπνή, µατ, ηµιµάτ, σατινέ κλπ) των τελικών
επιφανειών των χρωµατισµών θα επιλεγούν από την Υπηρεσία (ίδε παρ. 4).
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σταθεροποίηση των χρωµατισµών µέχρι την οριστική
παραλαβή του έργου, καθώς και για την επιτυχία του ακριβούς τόνου, για τον οποίο είναι
υποχρεωµένος να αυξάνει τον αριθµό των διαστρώσεων µέχρι να επιτευχθεί ο
καθορισµένος - από την Υπηρεσία - τόνος.
4. ∆είγµατα
Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα κατασκευασθούν στο εργοτάξιο - για κάθε είδος
χρωµατισµών - αντιπροσωπευτικά δείγµατα από τα οποία η Επίβλεψη θα επιλέξει εκείνα
που θα εφαρµοσθούν. Με βάση τα δείγµατα αυτά θα γίνει και ο καθορισµός της
απόχρωσης, τόνου και στιλπνότητας (στιλπνής, µατ, ηµιµάτ, σατινέ κλπ) των τελικών
επιφανειών των χρωµατισµών. Τα δείγµατα που θα επιλεγούν µονογράφονται και από τα
δύο µέρη και φυλάσσονται στο εργοτάξιο για τον τελικό έλεγχο των εργασιών που θα
εκτελεσθούν.
5. Προστασία - Καθαρισµός
Οι εκτελεσθείσες εργασίες χρωµατισµών θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές
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ή ρυπάνσεις από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ. Οι τυχόν φθαρείσες ή
ρυπανθείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται.
Όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί των εργασιών χρωµατισµών (π.χ.
δάπεδα, υαλοπίνακες, εξαρτήµατα κουφωµάτων, ηλεκτρικοί διακόπτες, πρίζες κλπ) θα
προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση αυτών
(π.χ. σταξίµατα, επιχρώσεις κλπ). Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές
θα αποκαθίστανται.
Τα άχρηστα υλικά, απορρίµµατα κλπ θα αποµακρύνονται πλήρως µε το τέλος της εργασίας.
Τα αχρησιµοποίητα χρώµατα δεν πρέπει να χύνονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις
(ακαθάρτων, δαπέδων, οµβρίων κλπ).
6. Είδη χρωµατισµών
6.1.
Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε ριπολίνη σατινέ
Θα γίνει πλήρης προετοιµασία των επιφανειών (καθαρισµός της επιφανείας δι'
υαλοχάρτου, λάδωµα δια λινελαίου βρασµένου, ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των
ρόζων, επάλειψις αυτών δια γοµαλάκας ή διπλή επάλειψις αλουµινίου, τρίψιµο,
χονδροστοκάρισµα και τρίψιµο εν γένει), σπατουλάρισµα (τρίψιµον δι' υαλοχάρτου
προς µόρφωσιν λείας επιφανείας, σπατουλάρισµα µιάς στρώσεως δι' υλικού
σπατουλαρίσµατος "αντουί" λαδερού, τρίψιµο δι' υαλοχάρτου, σπατουλάρισµα
ετέρας στρώσεως διασταυρουµένης πρός την προηγουµένην δι' υλικού
σπατουλαρίσµατος "αντουί" σέρτικου, τρίψιµο δι' υαλοχάρτου και ψιλοστοκάρισµα),
διάστρωσις βελατούρας (τρίψιµο δια λεπτού υαλοχάρτου της ετοίµης επιφανείας µετά
τυχόν απαιτουµένου ψιλοστοκαρίσµατος και διάστρωσις της βελατούρας) και
διάστρωσις βερνικοχρώµατος σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, απόχρωσης και
στιλπνότητας επιλογής της Υπηρεσίας
6.2.

Βερνίκωµα εσωτερικών ξύλινων επιφανειών µε υδατοδιαλυτό βερνίκι εσωτερικής
χρήσης
Θα γίνει πλήρης προετοιµασία των επιφανειών ήτοι προετοιµασία επιφανειών µε
τρίψιµο (σιλερόχαρτο Νο 100 µέχρι Νο 240) διαδοχικά και µετά καλό ξεσκόνισµα,
στρώσις µε λινέλαιο ωµό, εκ νέου τρίψιµο ώστε η επιφάνεια να είναι λεία στην αφή
και δύο τουλάχιστον στρώσεις υδατοδιαλυτού βερνικίου προέλευσης εγχώριας,
απόχρωσης και στιλπνότητας επιλογής της Υπηρεσίας (του αριθµού των στρώσεων
εξαρτώµενου από την επιθυµητή απόχρωση και στιλπνότητα).

6.3.

Χρωµατισµοί σιδηρών γαλβανισµένων επιφανειών
Θα γίνει πλήρης προετοιµασία των επιφανειών µε καθαρισµό αυτών µε κατάλληλο
διάλυµα και υπόστρωµα wash primer, µια στρώση αντισκωριακού ψευδαργύρου rust
primer και βαφή δια πιστολέτου µε βερνικόχρωµα απόχρωσης Lord Richard Gray
(Q14 - 58T) της ER-LAC ή ισοδυνάµου σε τόσες επαλείψεις (περάσµατα) µέχρι
επιτεύξεως οµοιόµορφου χρωµατισµού. Πριν τον χρωµατισµό και στα σηµεία που
έχουν γίνει συγκολλήσεις θα γίνει ψυχρό γαλβάνισµα.

6.4.

Χρωµατισµοί λοιπών σιδηρών επιφανειών (θυρών, κ.λ.π.)
Θα γίνει γίνει προετοιµασία των επιφανειών µε ψήκτρα (βούρτσισµα)
και
σµυριδόπανο, καθαρισµός (καλό σκούπισµα) και διάστρωση µε ειδικό βερνίκι µατ
προελεύσεως εξωτερικού το οποίο εµπεριέχει και αντισκωριακό σε τρεις στρώσεις.
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6.5.

Χρωµατισµοί ασπατουλάριστοι εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων
µε ακρυλικό τσιµεντόχρωµα
Θα γίνει πλήρης προετοιµασία των επιφανειών (καθαρισµός, τρίψιµο, αφαίρεση
ανωµαλιών, µερεµέτισµα, τρίψιµο, καθαρισµός κλπ) και διάστρωση µίας στρώσης
ασταριού τσιµεντοχρώµατος προέλευσης εγχώριας και δύο τουλάχιστον στρώσεων
έγχρωµου ακρυλικού τσιµεντοχρώµατος (ή περισσοτέρων µέχρι την επίτευξη τέλειας
οµοιοχρωµίας) προέλευσης εγχώριας, απόχρωσης και στιλπνότητας επιλογής της
Υπηρεσίας.

6.6

Χρωµατισµός εξωτερικής επιφάνειας εµφανούς σκυροδέµατος
Η επιφάνεια καθαρίζεται από σκόνες, υπολείµµατα ελαίων ξυλοτύπου, και
αποµακρύνονται φλοίδες ξύλων και ξεχασµένες πλαστικές σκοτίες στο µπετόν.
Σπασµένες ακµές, φωλεές, ρωγµές, αρµοί διακοπής και ατέλειες που προήλθαν από
κακή δόνηση κατά την σκυροδέτηση διορθώνονται µε τσιµεντοειδές επισκευαστικό
κονίαµα. Το τσιµεντοειδές υλικό αναµιγνύεται µε νερό και δίνει µια εξοµαλυντική και
επισκευαστική µάζα στεγανή, αντιπαγετική µη συρρικνούµενη µε τις κάτωθι ιδιότητες
:
Μέτρο συρρίκνωσης
: ≤ 2 mm/m
Αντοχή θλίψης
: µετά 3 ηµέρες 6,0 Ν/mm2
: µετά 7 ηµέρες 8,5 Ν/mm2
: µετά 28 ηµέρες 14,0 N/mm2
Εφελκυσµός κάµψης
: 4,4 N/mm2
Εφελκυσµός πρόσφυσης
: 1,3 N/mm2
Μέτρο ελαστικότητας
: 11200 N/mm2
Η αναλογία ανάµιξης είναι 3,3 εως 3,7 όγκους του υλικού σε 1 όγκο νερού. Η
εφαρµογή γίνεται µε µυστρί ή σπάτουλα σε βρεγµένη επιφάνεια.
Η παραπάνω προδιαγραφή καλύπτεται πλήρως µε το τσιµεντοειδές επισκευαστικό
κονίαµα CERETEC CT-25 της CERESIT
Ακολουθεί προεπάλειψη σε µια στρώση µε ακρυλικό ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR της
ΒΙΒΕΧΡΩΜ µε υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε κάθε πορώδες υπόβαθρο και χωρίς
να δηµιουργεί επιφανειακό φιλµ. ∆εν επηρεάζει την διαπνοή, δεν κιτρινίζει και αντέχει
σε κλιµατολογικές καταπονήσεις. Σταµατά την ενανθράκωση και αποσάθρωση του
µπετόν, αυξάνει την στεγανότητα και αποτρέπει την εµφάνιση της πρασινάδας.
Ο τελικός χρωµατισµός της επιφάνειας γίνεται σε δύο στρώσεις BETOCHROM
ΝΕΡΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ (κωδικός χρώµατος E308F). Το χρώµα είναι ακρυλικό
υψηλής αντοχής και δηµιουργεί µία αδιάβροχη επιφάνεια. Ο υγρός τοίχος µπορεί να
επανέλθει και να διατηρηθεί σε ξηρά κατάσταση. Οι ρύποι της ατµόσφαιρας
ξεπλένονται µε την επόµενη βροχή.

6.7 Επάλειψη πλακών µαρµάρου µε αδιαβροχοποιητικό –
ελαιοαπωθητικό βερνίκι DUROSTIC ∆−22
Αδιαβροχοποιητικό και ελαιαπωθητικό υγρό, σιλοξανικής βάσης, µε
υψηλή διεισδυτική ικανότητα (microtechnology). Η προστατευτική του δράση
δηµιουργεί ένα αόρατο επιφανειακό φιλµ, που δεν ξεφλουδίζει και δε γλιστρά.
Αποτρέπει το λέκιασµα από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, µελάνι, σκουριές, ρύπους
κατοικίδιων ζώων, ατµοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.
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7. Τρόπος επιµέτρησης
Οι κάθε είδους χρωµατισµοί επιµετρούνται γενικά σε τετραγωνικά µέτρα πραγµατικής
επιφάνειας που χρωµατίσθηκε πραγµατικά.
Κατά τη σύνταξη των επιµετρήσεων επιτρέπεται η χρήση συντελεστών επιµέτρησης - ανά
είδος χρωµατισµένου στοιχείου (όπως θυροφύλλου, κιγκλιδώµατος κλπ) - που θα εξαχθούν
µε βάση τα αναπτύγµατα των επιφανειών που χρωµατίσθηκαν πραγµατικά.
8. Αντικείµενο πληρωµής
Οι τιµές µονάδας των εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των
απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου (ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών, καθώς και των εξαρτηµάτων, µικροϋλικών κλπ), τις δαπάνες λόγω φθορών και
αποµειώσεων των υλικών γενικά, τις δαπάνες για την προσέγγιση όλων των υλικών στα
σηµεία χρησιµοποίησής των, τις δαπάνες εργατικών, εργαλείων, µηχανηµάτων και
ικριωµάτων και γενικά όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών (κυρίων και βοηθητικών) σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, σε
οποιαδήποτε θέση ή τµήµα του έργου και σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας.
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Ηράκλειο, 11/3/2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Μελετητές Μηχανικοί

Οι Ελεγκτές Μηχανικοί

Αικατερίνη Περτσελάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σουλτάνα Καπζάλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αγνή Κουβελά-Παναγιωτάτου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Τµηµατάρχης
Ηλίας Καλογεράκης
Πολιτικός Μηχανικός
Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μιχαήλ Χατζιδάκης
Γεωπόνος

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων
Παναγιώτης Καβουκλης
Πολιτικός Μηχανικός
Ευάγγελος Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεώργιος Κρητσωτάκης
Γεωλόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό πρωτ. 59/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
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