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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

 
Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια, κατασκευή και 
τοποθέτηση των ξύλινων ηχοαπορροφητικών πανέλων, του σκελετού στήριξης των πανέλων και του 
πετροβάµβακα που τοποθετείται ανάµεσα στο σκελετό και τα πανέλα στους τοίχους της  αίθουσας 
εκδηλώσεων του δηµοτικού κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, µεταξύ των 
οδών 25ης Αυγούστου, ∆αιδάλου και Λεωφ.∆ικαιοσύνης. 
 
 Συγκεκριµένα αφορά τα :  
 

• Ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα τοίχων ενδεικτικού τύπου SOUND ACOUSTIC, από MDF 
πάχους 17 χιλ. υψηλών προδιαγραφών τύπου Μ2 και Ε1 µηδενικής περιεκτικότητας σε 
φορµαλδεϋδη 

• Ξύλινo σκελετό στήριξης των πανέλων από καδρόνια 
• Ειδικό ηχοαπορροφητικό υαλοπίληµα. 
• Πλάκες πετροβάµβακα 50kgr/m3, πάχους 50mm 

  
 

   Περιγραφή υλικών : 
 
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 για ξύλινα πανέλα όµως. 
 
      1. Ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα τοίχων  
 
 

Τα ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα θα είναι ενδεικτικού τύπου SOUND ACOUSTIC, από MDF 
πάχους 17 χιλ. υψηλών προδιαγραφών τύπου Μ2 και Ε1 µηδενικής περιεκτικότητας σε 
φορµαλδεϋδη 

  
 
   2. Ξύλινος σκελετός στήριξης των πανέλων 
 
      Ο σκελετός στήριξης των πανέλων θα είναι ξύλινος από καδρόνια κατάλληλων διατοµών και  
      σχήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την έγκριση της υπηρεσίας. 
 
 
  3. Πλάκες πετροβάµβακα  
 

    Οι πλάκες πετροβάµβακα θα είναι των  50kgr/m3 , πάχους 50mm, ενδεικτικού τύπου  

    «GEOLAN B-050» της FIBRAN. 
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 Περιγραφή εργασίας : 

 
Η εργασία για την κατασκευή και τοποθέτηση των ξύλινων ηχοαπορροφητικών πανέλων, του 
σκελετού στήριξης των πανέλων και του πετροβάµβακα που τοποθετείται ανάµεσα στο σκελετό και τα 
πανέλα θα είναι πλήρης, θα γίνει µε τις οδηγίες της υπηρεσίας µας και θα περιλαµβάνει  όλα τα 
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά. 
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