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                                                                                         Ηράκλειο,   15 / 5 / 2013  
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              « Προµήθεια Mονωτικών Υλικών  » 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    για το έργο αυτεπιστασίας:  
∆/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                           « Συντήρηση Σχολικών κτιρίων  
                                                                                                           A/θµιας εκπαίδευσης» 
 
ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & 
                 ∆ηµοτικών κτιρίων                                                         Κ.Α.  30-7331.048                                                                                           
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 
Γενικά     
Το παρόν τεύχος αφορά την προµήθεια Mονωτικών Υλικών   µε  CPV ( 45261410-01 για 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ )  και σύµφωνα µε την εγκύκλιο 26/4-10-12  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα προδιαγραφών και Ευρωκωδικών µε Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές 
(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-06-01-01) καθώς και πλήρης κατασκευή υγροµόνωσης σε σχολεία που το 
δώµα έχει υποστεί φθορά και παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα υγρασίας. 
που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών   του έργου αυτεπιστασίας µε τίτλο : 
«Συντήρηση Σχολικών  κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης».  
 
Τα προς προµήθεια υλικά είναι: 
 
1. Kονίαµα αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισµού 
Σταθεροποιητής και αναστολέας διάβρωσης για την προστασία των οπλισµών σε αποκαταστάσεις 
σκυροδέµατος καθώς και για οπλισµούς σε σκυρόδεµα. Πρέπει να έχει πολύ δυνατή πρόσφυση, 
ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία, αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες και ηλιακή ακτινοβολία. Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 2. Επισκευαστικό κονίαµα  
Έτοιµο επισκευαστικό κονίαµα (1) συστατικού πολύ υψηλών αντοχών για δοµικές επισκευές και 
αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέµατος. Πρέπει να έχει πολύ δυνατή πρόσφυση,καλυπτικότητα 
και στεγανότητα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
3. Επισκευαστικός ταχύπηκτος σοβάς  
Ρητινούχο ινοπλισµένο τσιµεντοκονίαµα ταχείας πήξης για επιδιορθώσεις σε παλιές και νέες 
κατασκευές. Πρέπει να έχει υψηλές µηχανικές αντοχές , άριστη πρόσφυση, να µην ρηγµατώνεται.  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
4. Τσιµεντοειδές κονίαµα υπερταχείας πήξεως 
Έτοιµο κονίαµα υπερταχείας πήξεως κατάλληλο για άµεση σφράγιση διαρροών νερού. Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
5. Επαλειφόµενο ελαστοµερές στεγανωτικό       
Επαλειφόµενο ελαστοµερές ακρυλικό µε καουτσούκ ενός συστατικού ,υδατοδιαλυτό κατάλληλο για 
την στεγάνωση δωµάτων, τοίχων κ.λ.π. Πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση,µεγάλη ελαστικότητα και 
να προσδίδει απόλυτη στεγανότητα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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6 Επαλειφόµενο στεγανωτικό τσιµεντοειδές  
Επαλειφόµενο τσιµεντοειδές ενός συστατικού. Πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση,µεγάλη 
ελαστικότητα και να προσδίδει απόλυτη στεγανότητα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
7. Αστάρι πρόσφυσης ελαστοµερών 
Αστάρι πρόσφυσης ελαστοµερών στρώσεων ,είτε µε διαλύτη, είτε οικοδοµική ρητίνη τύπου 
REVINEX 
 
8. Υγροµόνωση πλήρης 
Η υγροµόνωση περιλαµβάνει: 
- επάλειψη µε ασφαλτικό γαλάκτωµα 
-κατασκευή κλίσεων (1%-ελάχιστο πάχος 4εκατ. )µε αφροµπετόν βάρους 350kg/m3   
-αστάρωµα µε ασφαλτικό βερνίκι διαλύτη 
- επικολληση ΑΡΡ ασφαλτοπάνων βάρους 4.50 kg/m2, µε οπλισµό πολυεστέρα και ψηφίδα γκρί η 
λευκού χρώµατος .τα στηθαία και οι λεπτοµερές της στεγάνωσης θα γίνουν µε SBS ασφαλτόπανο 
βάρους 4.00 kg/m2, µε επικάλυψη αλουµινίου. 
-τοποθέτηση εξαεριστικών µόνωσης ανά 50 µ2.Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία. 
                                                                                       
 
                                                                                                       
                 
 
 
                                          Ηράκλειο,   15 / 5/ 2013 

      Συντάχθηκε                                        Η προϊσταµένη του τµήµατος         
 
 
 Αχλαδιανάκη Σοφία                                                             Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                               
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
                                                                  

                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

      Ο  Προϊστάµενος  
       της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 
 
 
 

   Λασηθιωτάκης Μιχάλης 
       Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε Α’ βαθµό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


