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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν τεύχος αφορά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια, κατασκευή και
τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου και του υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου δαπέδου σε χώρους του
ης
δηµοτικού κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, µεταξύ των οδών 25
Αυγούστου, ∆αιδάλου και Λεωφ.∆ικαιοσύνης.

Συγκεκριµένα αφορά τα :
•
•
•
•
•

Ξύλινες δρύινες σανίδες 3 λωρίδων πάχους 14mm, εκ των οποίων τα 3,5mm τουλάχιστον
είναι ξυλεία δρυός και τα υπόλοιπα mm είναι λευκή ξυλεία (Σουηδικό).
Ξύλινα δρύινα σοβατεπί πάχους 23mm
Υπόστρωµα πολυαιθυλενίου πάχους 2mm
Μεταλλικός σκελετός από γαλβανισµένες διατοµές χάλυβα, ρυθµιζόµενου ύψους
Πλάκες από µοριοσανίδες υψηλής συµπίεσης, ενισχυµένη µε φύλλο αλουµινίου ή χάλυβα

Περιγραφή υλικών :

Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 για το ξύλινο δάπεδο και
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 για το υπερυψωµένο δάπεδο.

1. Ξύλινες δρύινες σανίδες 3 λωρίδων πάχους 14mm
Οι ξύλινες δρύινες σανίδες 3 λωρίδων, είναι συνολικού πάχους 14mm, εκ των οποίων τα
3,5mm τουλάχιστον είναι από ξυλεία δρυός και τα υπόλοιπα από λευκή ξυλεία (Σουηδικό).
Η διάσταση των σανίδων είναι : 20cm πλάτος και 239cm µήκος
Η επιφάνεια των σανίδων είναι λακαριστή, σατινέ.

2. Ξύλινα δρύινα σοβατεπί πάχους 23mm
Τα ξύλινα δρύινες σοβατεπί, είναι συνολικού πάχους 23mm και ύψους 60mm.
Τα σοβατεπί θα έχουν την ίδια απόχρωση µε αυτή των σανίδων.
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3. Υπόστρωµα πολυαιθυλενίου

Το υπόστρωµα πολυαιθυλενίου θα είναι πάχους 2mm

4. Σκελετός ρυθµιζόµενου υπερυψωµένου δαπέδου

Ο σκελετός του υπερυψωµένου δαπέδου θα είναι µεταλλικός, από γαλβανισµένο χάλυβα,
κατάλληλων διατοµών και σχήµατος έτσι ώστε να παραλαµβάνει φορτία από 5,00 έως
7,50 kΝ/m2. Το ύψος του σκελετού θα κυµαίνεται από 35 έως 70cm.
Η υψοµετρική ρύθµιση του δαπέδου επιτυγχάνεται µε στυλίσκους (από γαλβανισµένο
χάλυβα) οι οποίοι τοποθετούνται ανά 50cm και στις δύο κατευθύνσεις του δαπέδου.
Η κεφαλή και η βάση των στυλίσκων είναι, από χάλυβα, πάχους 2,50mm και 1,50mm
αντίστοιχα.
Η κεφαλή διαστάσεων 90x90mm θα φέρει αντιθορυβικό κάλυµµα.
Η βάση διαµέτρου 95mm στερεώνεται στον υπάρχον δάπεδο µε κόλλα.
Οι στυλίσκοι συνδέονται µε τραβέρσες τύπου GSL TR1, οι οποίες φέρουν αντιθορυβικό
κάλυµµα και έχουν διατοµή «U», ύψους 18mm και πάχους ελάσµατος 1,2mm
Οι τέσσερις πλευρές των πλακών εδράζονται στα πλαίσια, τα οποία διαµορφώνουν οι
τραβέρσες.

5. Πλάκες από µοριοσανίδες υψηλής συµπίεσης

Οι πλάκες θα είναι από µοριοσανίδες, υψηλής συµπίεσης, διαστάσεως 500x500mm ή
600x600mm, πάχους τουλάχιστον 30mm. H κάτω πλευρά των πλακών θα είναι ενισχυµένη
µε φύλλο αλουµινίου ή χάλυβα
Οι πλάκες πρέπει να παρέχουν πλήρη ηχοµόνωση και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύχερη
αφαίρεση τους.

Περιγραφή εργασίας :
Η εργασία για την κατασκευή και τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου και του υπερυψωµένου
ρυθµιζόµενου δαπέδου θα είναι πλήρη, έντεχνη, θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας µας
και θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά.

Ηράκλειο, 20 / 5 / 2013
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