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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                      
ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Γενικά: 

Η µελέτη αφορά την προµήθεια ακρυλικού χρώµατος για την κατασκευή λευκής, κίτρινης και µπλε   

αντανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος, καθώς επίσης και των συναφών  υλικών που απαιτούνται 

για την εφαρµογή του χρώµατος αυτού. Είναι υλικό υψηλής αντοχή  και αντανακλαστικότητας ψηλής 

οπισθανάκλασης , κατά το πρότυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – φυσικές ιδιότητες» και 

συγκεκριµένα οι κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση UV 

και  BR2  για την επίδραση ασφάλτου. 

ΟΜΑ∆Α Α 
 
1. Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης λευκό 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά λευκού χρώµατος 
 

Το λευκό ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

• Να  αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

• Όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα, να εξατµίζεται και να δίνει σταθερό υµένα. 

• Να συνεργάζεται µε τα γυάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία κατά την 

εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος. 

• Να µπορεί να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα 

διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και στη φθορά. 

• Να είναι καλά αναµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µη συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο δοχείο 

µετά την περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα µε ανάδευση 

στην αρχική του κατάσταση. 

• Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος, να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση, που δε 

µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της 

κυκλοφορίας και µε την πάροδο του χρόνου. 

• Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών. 

• Να έχει περιεκτικότητα σε TiO≥13% κ.β. Το ποσοστό  TiO στο χρώµα, προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

το ASTM D1394 – Αναγωγική µέθοδος JONES. 

• Να έχει ιξώδες 70-80 K.U (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D562 

• Να έχει χρόνο ξήρανσης≤ 20min. Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D711. 

• Να έχει λεπτότητα κόκκων ( HEGMAN)≥ 3. Η λεπτότητα των κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

το ASTM D1210. 

• Να έχει αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση≥50kgr. Η αντοχή σε φθορά µετά θέρµανση 

προσδιορίζεται ως εξής: Το χρώµα εµφανίζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80µ. πάνω σε 

γυάλινο δοκίµιο διαστάσεων 15cm  x 7cm καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού 

      «Προµήθεια υλικών για την διαγράµµιση οδών και    

         κόµβων»   
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υµένα προσδιορίζεται σε 24 ώρες µετά τη διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 

ώρες σε θερµοκρασία 105οC-110 οC και εν συνεχεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25 

±2 οC  και σχετική υγρασία 50% ± 5%. Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε 

το ASTM D968. Η άµµος που χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN 196-1. 

• Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις, ή απώλεια πρόσφυσης όταν 

δοκιµάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 

127µm, πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου διαστάσεων 7,5 cm χ 12,5 cm και βάρους 1,6 εως 

2,1kg/m2, καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο υµένας ξηραίνεται στους 21 οC - 26 οC σε οριζόντια θέση 

επί 18ώρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε πυριαντήριο σε θερµοκρασία 55 οC ± 2 οC επί 2ωρο, 

ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον επί µισή ώρα και κάµπτεται γύρω από ξύλινη 

ράβδο διαµέτρου 12,5mm. 

• Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις 

εκτός µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας του, όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως:  

Το χρώµα εφαρµόζεται σε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380µ. σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. Ο υµένας 

ξηραίνεται στους 21 οC -26 οC  σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίµιο εβαπτίζεται κατά το ήµισυ 

σε αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί 

δίωρο και εξετάζεται. 

• Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υγρού 

υµένα περίπου 400µm, πρέπει να δίνει υµένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια 

λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες, τραχύτητα και οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα δεν 

πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

• Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα  µε το ASTM – D1309 και πρέπει να είναι≥6. 

• Ως προς τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5/30757/18-

10-84 (ΦΕΚ 799τ. Β/9-11-84) και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1 του «Τεύχους οδηγιών 

κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982. 

• Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδοµένου ότι δε 

γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραµµίσεων 

οδών  (τεχνικά χαρακτηριστικά)» 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύµφωνα µε το υπ’αριθ. 3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές 

και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την απόφαση ΑΧΣ 1197/87 (ΦΕΚ 567/Β/90) «Περί επικινδύνων ουσιών» 

θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου f,xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους 

κινδύνους – φράσεις R: R11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέετε και τις 

τυποποιηµένες οδηγίες προφύλαξης – φράσεις S: 

S16 µακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα 

S25 αποφεύγεται την επαφή µε τα µάτια 

S29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 

S33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας»  

σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισµού 
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κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», πως 

αυτή τροποποιήθηκε µε την απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95). 

2. Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης µπλε 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά µπλε χρώµατος 

 

Για την προµήθεια µπλε χρώµατος από ακρυλικές ρητίνες ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 

1871:2000 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι κατηγορίες 

UV1(∆β=0,03) για την επιταχυνόµενη γήρανση , κατηγορίας BR2 (∆β≤ 0.05) για την επίδραση 

ασφάλτου, µη πτητικά συνδετικά κατά βάρος ≥42%, χρωστικά κατά βάρος 57%-60% 

Επιπλέον το χρώµα πρέπει να τηρεί τις εξής προδιαγραφές: 

• να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

• όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα, να σχηµατίζεται σταθερός υµένας µετά από εξάτµιση του 

διαλύτη. 

• Να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423, τα οποία κατά την 

εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος 

• Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα 

διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 

• Να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µην συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο 

δοχείο µετά την περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα µε 

ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 

• Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση που δεν 

µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της 

κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 

• Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών 

• Να έχει ιξώδες 70-80K.U. (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D 562 

• Να έχει χρόνο ξήρανσης (no Pick- up time) ≤ 20min. ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύµφωνα 

µε το ASTM D711. 

• Να έχει λεπτότητα κόκκων (Ηegman) ≥3. Η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το 

ASTM D 1210 

• Να έχει αντοχή σε φθορά µετά από θέρµανση≥43kg.  Η αντοχή σε φθορά µετά από θέρµανση 

προσδιορίζεται ως ακολούθως;  

 Το χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80µm πάνω σε γυάλινο δοκίµιο 

διαστάσεων 15cm x 7cm καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υµένα προσδιορίζεται 

24 ώρες µετά την διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερµοκρασία 

105οC – 110οC και εν συνεχεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25οC ±2οCκαι σχετική 

υγρασία 50%± 5%. 

Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D 968. 

Η άµµος που χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN 196-1. 

• Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν 

δοκιµάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως :  
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Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127µm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου 

διαστάσεων 7,5cm x 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2 καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο 

υµένας ξηραίνεται στους 21ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε 

πυραντήριο σε θερµοκρασία 55οC ± 2οC επί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον 

επί µισή ώρα και κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5mm. 

 

• Το χρώµα , δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις 

εκτός µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του, όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως:  

• Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380µm πάνω σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. Ο 

υµένας ξηραίνεται στους 21 οC - 26 οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται 

κατά το ήµισυ σε αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηραθεί 

στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 

• Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υγρού 

υµένα περίπου 400µm, πρέπει να δίνει υµένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια 

λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα και οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα 

δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

• Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα το ASTM D 1309 και πρέπει να είναι ≥6. 

Το ΚΕ∆Ε προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε 

εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για την εµπρόθεσµη 

διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ως προς την δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ/30757/18-10-84 

(ΦΕΚ799 τ. Β’/9-11-80). Και για τη συσκευασία ισχύει η παράγραφος 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών 

κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδοµένου ότι δεν 

γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, 

(τεχνικά χαρακτηριστικά)» 

Επιπλέον των ανωτέρων και σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. 3012678/1852/19-7-99 έγγραφο του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές 

και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) «Περί επικινδύνων 

παρασκευαστµάτων « και το Παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/β/20-9-94) «Περί 

επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn τις ενδείξεις που αφορούν 

τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R:R11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται και 

τις τυποποιηµένες οδηγίες – φράσεις S: 

 S16 µακριά από τις πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα 

 S25 αποφεύγεται την επαφή µε τα µάτια 

 S29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 

 S33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων  

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας» 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισµού 

κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95). 
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3. Ακρυλικό χρώµα διαγράµµισης κίτρινο 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά κίτρινου χρώµατος 

 

Για την προµήθεια κίτρινου ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ 1871:2000 «Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – φυσικές ιδιότητες» και συγκεκριµένα οι 

κατηγορίες LF2 (β≥ 0,50) για τον παράγοντα φωτεινότητας, UV1 για την επιταχυνόµενη γήρανση 

UVB και BR2 (∆β≤ 0.05) για την επίδραση ασφάλτου. 

Επιπλέον το χρώµα πρέπει να τηρεί τις εξής προδιαγραφές: 

• να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες και τους κατάλληλους οργανικούς διαλύτες. 

• όταν εφαρµόζεται στο οδόστρωµα, να σχηµατίζεται σταθερός υµένας µετά από εξάτµιση του 

διαλύτη. 

• Να συνεργάζεται µε τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στον ΕΝ 1423, τα οποία κατά την 

εφαρµογή της διαγράµµισης ψεκάζονται στον υγρό υµένα του χρώµατος 

• Να είναι ικανό να αποτρέπει την πλήρη κάλυψη των µεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω τριχοειδούς 

ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη µέγιστη πρόσφυση, ώστε να προκύπτει λωρίδα 

διαγράµµισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 

• Να είναι καλά αναµεµειγµένο, να µην κατακάθεται και να µην συσσωµατώνεται µόνιµα µέσα στο 

δοχείο µετά την περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα µε 

ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 

• Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να δίνει υµένα µε καλή πρόσφυση που δεν 

µεταβάλλεται αισθητά ο χρωµατισµός του µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της 

κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 

• Να εφαρµόζεται εύκολα και οµοιόµορφα µε τα µηχανήµατα διαγράµµισης οδών 

• Να έχει ιξώδες 70-80K.U. (KREBS UNITS). Το ιξώδες προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ASTM D 562 

• Να έχει χρόνο ξήρανσης (no Pick- up time) ≤ 20min. ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύµφωνα 

µε το ASTM D711. 

• Να έχει λεπτότητα κόκκων (Ηegman) ≥3. Η λεπτότητα κόκκων προσδιορίζεται σύµφωνα µε το 

ASTM D 1210 

• Να έχει αντοχή σε φθορά µετά από θέρµανση≥43kg.  Η αντοχή σε φθορά µετά από θέρµανση 

προσδιορίζεται ως ακολούθως;  

 Το χρώµα εφαρµόζεται σε ξηρό υµένα πάχους περίπου 80µm πάνω σε γυάλινο δοκίµιο 

διαστάσεων 15cm x 7cm καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υµένα προσδιορίζεται 

24 ώρες µετά την διάστρωση. Το δοκίµιο θερµαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερµοκρασία 

105οC – 110οC και εν συνεχεία κλιµατίζεται επί 30 λεπτά σε θερµοκρασία 25οC ±2οCκαι σχετική 

υγρασία 50%± 5%. 

Το δοκίµιο υποβάλλεται σε δοκιµασία φθοράς σύµφωνα µε το ASTM D 968. 

Η άµµος που χρησιµοποιείται είναι η πρότυπη άµµος CEN EN 196-1. 

• Το χρώµα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγµατώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια πρόσφυσης όταν 

δοκιµάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως :  

Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 127µm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου 

διαστάσεων 7,5cm x 12,5cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2 καλά καθαρισµένο µε διαλύτη. Ο 
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υµένας ξηραίνεται στους 21ο C - 26 ο C σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερµαίνεται σε 

πυραντήριο σε θερµοκρασία 55οC ± 2οC επί 2ωρο, ψύχεται σε θερµοκρασία δωµατίου τουλάχιστον 

επί µισή ώρα και κάµπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαµέτρου 12,5mm. 

 

• Το χρώµα , δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια πρόσφυσης, ξεφλουδίσµατα ή άλλες αλλοιώσεις 

εκτός µιας ελαφράς απώλειας της στιλπνότητάς του, όταν δοκιµάζεται ως ακολούθως:  

• Το χρώµα εφαρµόζεται µε υµενογράφο σε υγρό υµένα 380µm πάνω σε καθαρό γυάλινο δοκίµιο. Ο 

υµένας ξηραίνεται στους 21 οC - 26 οC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. Το δοκίµιο εµβαπτίζεται 

κατά το ήµισυ σε αποσταγµένο νερό σε θερµοκρασία δωµατίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηραθεί 

στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 

• Το χρώµα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαµαρίνας ή αλουµινίου και σε πάχος υγρού 

υµένα περίπου 400µm, πρέπει να δίνει υµένα ο οποίος να ξηραίνεται και να προκύπτει επιφάνεια 

λεία, οµοιόµορφη, χωρίς ανωµαλίες και τραχύτητα και οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώµα 

δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισµό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

• Η δοκιµή της αποθήκευσης θα γίνεται σύµφωνα το ASTM D 1309 και πρέπει να είναι ≥6. 

Το ΚΕ∆Ε προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούµενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισµό για τη δοκιµή αυτή, η δε 

εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 µηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για την εµπρόθεσµη 

διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

Ως προς την δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ/30757/18-10-84 

(ΦΕΚ799 τ. Β’/9-11-80). Και για τη συσκευασία ισχύει η παράγραφος 3.1 του «Τεύχους Οδηγιών 

κατασκευής διαγραµµίσεων οδών µε λευκό ή κίτρινο χρώµα» έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδοµένου ότι δεν 

γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωµάτων σύµφωνα µε το ΕΝ 1436 «Επιδόσεις διαγραµµίσεων οδών, 

(τεχνικά χαρακτηριστικά)» 

Επιπλέον των ανωτέρων και σύµφωνα µε τα υπ’ αριθµ. 3012678/1852/19-7-99 έγγραφο του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασµα που ταξινοµείται ως επιβλαβές 

και εύφλεκτο, σύµφωνα µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) «Περί επικινδύνων 

παρασκευαστµάτων « και το Παρ/µα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/β/20-9-94) «Περί 

επικινδύνων ουσιών», θα επισηµαίνεται µε τα σύµβολα κινδύνου F, Xn τις ενδείξεις που αφορούν 

τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R:R11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται και 

τις τυποποιηµένες οδηγίες – φράσεις S: 

 S16 µακριά από τις πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισµα 

 S25 αποφεύγεται την επαφή µε τα µάτια 

 S29 µην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 

 S33 λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων  

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασµα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδοµένων ασφαλείας» 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισµού 

κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα», 

όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95). 
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4. Γύαλινα ανακλαστικά σφαιρίδια διαγράµµισης οδών 
 

 Τα γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράµµισης οδών θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές ΥΠΕΧΩ∆Ε και µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1423 «Υλικά επίπασης, 

υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και µείγµατα αυτών», σε συνδυασµό µε το 

∆14β/οικ.57023/17-4-03 έγγραφο του Κ.Ε.∆.Ε. Για τη δειγµατοληψία ισχύει η προδιαγραφή, που 

εγκρίθηκε µε την απόφαση ΒΜ5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799/Β’/9-11-84) και για τη συσκευασία 

ισχύουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του «τεύχους οδηγιών κατασκευής διαγραµµίσεως οδών µε λευκό ή 

κίτρινο χρώµα», έτους 1982. 

Σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 η κοκκοµετρική διαβάθµιση των υάλινων 

σφαιριδίων διαγράµµισης οδών θα πρέπει να είναι η παρακάτω: 

 

 

Κόσκινα ISO 565 – R40/3 µm Συνολικό συγκρατούµενο βάρος  % 

850 0 έως 2 

710 0 έως 10 

425 25 έως 65 

250 70 έως 95 

150 95 έως 100 

   

  Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 

20% επικάλυψη επίπλευσης. 

  Οι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίσουν µαζί µε τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή τους στο 

διαγωνισµό, πιστοποιητικά συµµόρφωσης – έγκρισης κατά CE , δήλωση συµµόρφωσης κατά CE, 

πιστοποίηση κατά ISO 9001 υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνεται η ύπαρξη επικάλυψης, 

πρόσφυσης και επίπλευσης σχετικά µε τα γυάλινα σφαιρίδια. 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

1. Ρολά Νο 18 ενδεικτικού τύπου ROLLEX . Τα ρολά είναι από γούνα και ακρυλικό,  

   εξαιρετικής αντοχής, όπου  στερεώνεται στη λαβή µε βίδα για να το κρατάει σταθερό κατά  

   την χρήση του. Είναι  κατάλληλο για λείες και ανώµαλες επιφάνειες, δίνοντας µεγάλη  

   απόδοση ανά τετραγωνικό. 

2.  Ρολά Νο 10 ενδεικτικού τύπου ROLLEX . Τα ρολά είναι από γούνα και ακρυλικό,   

    εξαιρετικής αντοχής, όπου  στερεώνεται στη λαβή µε βίδα για να το κρατάει σταθερό κατά   

    την χρήση του. Είναι κατάλληλο για λείες και ανώµαλες επιφάνειες, δίνοντας µεγάλη  

    απόδοση ανά τετραγωνικό. 

3. Ανταλλακτικά ρολά ενδεικτικού τύπου ROLLEX Νο 18 και Νο 10 

4. Χαρτοταινίες πλάτους 2,5cm 
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5. Πλαστικό πλέγµα περίφραξης, προστασίας και οριοθέτησης έργων από ιδιαίτερα ανθεκτικό 

P.V.C. το οποίο δεν κόβεται µε την πάροδο του χρόνου και κάτω από οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες, ύψους 1,0µ και  σε ρολό 50µ. και χρώµατος πορτοκαλί.. 

6. Πλαστική ριγωτή ταινία οριοθέτησης  έργων – επισήµανσης (λευκή – κόκκινη), ιδιαίτερα 

ανθεκτική, πλάτους 0,07µ. σε ρολό 200µ. Από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής ανθεκτική 

σε εξωτερικές συνθήκες. 

 

 

Ηράκλειο  ……-06-2018 
 

  
               Η Συντάξασα                                                                         Η Υπεύθυνη του τµήµατος 
 
 
 
    Χαιρέτη Πελαγία                                                                           Χαιρέτη Πελαγία 
   Msc Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.                                                     Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 
 

Ο ∆ιευθυντής 
Τεχνικών Έργων & Μελετών 

 
 

Μιχελάκης Νικόλαος 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός Π.Ε. 
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