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ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
  Η ̟ροµήθεια αφορά   χηµικό υλικό για εργασίες καθαρισµού γραφιστικών 
ε̟αλείψεων (graffitι), ̟ου θα εκτελεσθούν σε κτίρια του ∆ήµου Ηρακλείου ό̟ου 
υ̟άρχει ανάγκη για καθαρισµό  (ό̟ως ∆ηµαρχείο ,  κτίρια στέγασης υ̟ηρεσιών 
του ∆ήµου , σχολεία κ.τ.λ.). 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 

Α/Α Ε Ι ∆ Ο Σ 
1.  Υλικό καθαρισµού επιφανειών από ρύπανση από graffiti 

(συσκευασία 5L) (cpv 44113330-7) 
                              
     
 
 Το ̟ροσφερόµενο χηµικό υγρό θα ̟ρέ̟ει να είναι βιοα̟οικοδοµήσιµο οργανικό 
̟ροϊόν, φιλικό ̟ρος το ̟εριβάλλον χωρίς χλωριωµένους υδρογονάνθρακες, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 276/2010 της ΕΕ.  Το ̟ροσφερόµενο υγρό θα ̟ρέ̟ει 
να αφαιρεί το GRAFFITY α̟ό µάρµαρα, ̟λαστικά, τσιµέντα, µεταλλικούς 
κάδους κλ̟, χωρίς να αλλοιώνει τα χρώµατα και τις ε̟ιφάνειες. Το ̟ροϊόν θα 
̟αραδοθεί µη αραιωµένο (̟ρωτογενή βάση) στην συµ̟ύκνωση ̟ου 



̟αρασκευάζεται α̟ό τον ̟αρασκευαστή και ε̟ ‘ουδενί τρό̟ο αναµεµειγµένο µε 
υλικά ̟ου δεν αναγράφονται στην χηµική του σύνθεση. Να έχει µακρά διάρκεια 
ζωής διαθέτοντας α̟οθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα, 
χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η ̟αράδοση του στο ∆ήµο θα είναι 
µε ̟ρόσφατη αναγραφόµενη στην κάθε συσκευασία ηµεροµηνία ̟αραγωγής. 
Στην συσκευασία του ̟ρέ̟ει να αναγράφεται η σύνθεση του καθώς και οι 
κίνδυνοι και τα µέτρα ̟ροστασίας ̟ου ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται α̟ό τους 
χρήστες. Σηµειώνεται ότι :  κατά τη χρήση του καθαριστικού η Υ̟ηρεσία θα 
̟ρέ̟ει να χορηγήσει τα α̟αραίτητα είδη ατοµικής ̟ροστασίας στο συνεργείο 
̟ου θα εκτελεί τις εργασίες καθαρισµού.  Το ̟ροϊόν θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει 
̟λήρως τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων.  Η Υ̟ηρεσία 
ε̟ιφυλάσσεται του δικαιώµατος για α̟οστολή δείγµατος στο Γ.Χ.Κ, για την 
εξακρίβωση της σύνθεσης του και την ταυτο̟οίηση του µε τις τεχνικές 
̟ροδιαγραφές(τα τυχόν έξοδα θα βαρύνουν τον µειοδότη).  Στην άδεια του 
̟ροϊόντος να αναγράφεται το ̟εδίο εφαρµογής του (̟.χ. αφαιρετικό GRAFFITY 
α̟ό µάρµαρα κλ̟ ). Να φέρει ετικέτα µε τις κατάλληλες οδηγίες και 
ε̟ισηµάνσεις στα ελληνικά.  Να συνοδεύεται α̟ό όλα τα τεχνικά δελτία 
̟ληροφοριών και δεδοµένα ασφάλειας ̟ου το αφορούν. Το χηµικό υλικό θα 
̟ρέ̟ει: Να είναι εξειδικευµένο για α̟οµάκρυνση (καθαρισµό) γκράφιτι και 
ε̟ι̟λέον, να µ̟ορεί να α̟οµακρύνει ικανο̟οιητικά τη σκιά των συνηθέστερων 
τύ̟ων graffiti και µελανιών. Να µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί στις ̟ερισσότερες 
ε̟ιφάνειες και ενδεικτικά σε ̟λίνθους (τούβλα), ̟ορώδης ε̟ιφάνειες, τσιµέντο, 
αµµό̟ετρες, ασβεστόλιθο, ̟λαστικά, µεταλλικές ε̟ιφάνειες, ξύλο κλ̟. Να µην 
είναι ε̟ιβλαβές για τον άνθρω̟ο και το ̟εριβάλλον.  Είναι ̟ροτιµητέο να είναι 
̟αχύρευστο ( σε µορφή τζέλ ) για να είναι ̟ιο εύχρηστο στον καθαρισµό των 
κάθετων ε̟ιφανειών.  Το υλικό θα είναι  συσκευασµένο σε δοχεία σφραγισµένα, 
χωρητικότητας 5 lit  Υ̟άρχει δέσµευση, οι συµµετέχοντες να ̟ροσκοµήσουν 
δείγµα του υγρού στο αµαξοστάσιο για να δοκιµασθεί α̟ό το ∆ήµο µας. Στην 
̟ερί̟τωση φθορών α̟ό τη χρήση του χηµικού υλικού σε υλικά ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται στα συνηµµένα εγχειρίδια, ο Ανάδοχος δεσµεύεται να 
α̟οκαταστήσει τη φθορά µε δικά του έξοδα.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Τα υλικά ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν ̟ρέ̟ει να είναι συµβατά µε όλες τις νόµιµες 
διατάξεις της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και να έχουν ̟ιστο̟οιητικά καταλληλότητας 
για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ̟ρέ̟ει να λαµβάνονται όλα τα α̟αιτούµενα µέτρα ασφαλείας για τους 
διερχόµενους ̟ολίτες καθώς και για τον ̟εριβάλλοντα χώρο, τους χώρους 
̟ρασίνου κ.λ.̟ 
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