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ΟΙΚ-ΣΤΠ1 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
Στην παρούσα προδιαγραφή καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την κατασκευή των επιχώσεων µε θραυστό υλικό
που απαιτούνται στο έργο.
Πριν από την έναρξη των επιχώσεων θα γίνεται παραλαβή του φυσικού εδάφους από την Υπηρεσία βάσει τοπογραφικών
στοιχείων που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.
Οι επιχώσεις θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα υψόµετρα, τα πρανή, τις κλίσεις πρανών, τους τυχόν αναβαθµούς και
τις διαστάσεις που εµφανίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου.
Εάν στην προβλεπόµενη στάθµη του πυθµένα των ορυγµάτων απαντηθούν ακατάλληλα υλικά (οργανικά εδάφη, εδάφη υψηλής
πλαστικότητας κλπ), θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, στο απαιτούµενο βάθος σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της
Υπηρεσίας και θα συµπυκνώνονται στον απαιτούµενο βαθµό µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού (αναλόγως του µεγέθους της
προς συµπύκνωση επιφάνειας).
Η οµαλότητα του πυθµένα θα είναι τέτοια ώστε µε την τοποθέτηση ευθύγραµµου κανόνα µήκους 5m σε οποιαδήποτε διεύθυνση
να µην εντοπίζονται µεταξύ της ακµής του και του εδάφους κοιλότητες βάθους µεγαλύτερου των 5cm.
Απαγορεύεται η διάστρωση υλικών σε έδαφος το οποίο έχει µαλακώσει από τη βροχή ή την κυκλοφορία.
Η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα συµπυκνώνεται επιµελώς σε πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 95% της µέγιστης
πυκνότητας, που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (proctor modified)
Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθµη των χωµατουργικών παραµείνει εκτεθειµένη αρκετό χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα
κατά τη χειµερινή περίοδο, πριν να εκτελεστούν οι επόµενες εργασίες, θα συµπυκνώνεται σε όλη την επιφάνεια, µε κατάλληλο
εξοπλισµό συµπύκνωσης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και άρτια εκτέλεση των χωµατουργικών
εργασιών. Ο εξοπλισµός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και προσφάτως συντηρηµένος.
Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων υδάτων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα αντιµετώπισής τους ούτως ώστε οι επιχώσεις να
εκτελούνται εν ξηρώ, σύµφωνα µε την §5.3 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009 των ΕΤΕΠ.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συµπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόµενης υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης.
Λόγω των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών συµπύκνωσης.
Για την κίνηση των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων στον χώρο εκτέλεσης εκσκαφών θα διαµορφώνονται κεκλιµένα επίπεδα
(ράµπες) καταλλήλων διαστάσεων και κλίσεων για την ασφαλή προσπέλαση στο µέτωπο /πυθµένα. Τα πρανή των κεκλιµένων
επιπέδων πρέπει να αντιστηρίζονται ή να έχουν την κατάλληλη κλίση. Επισηµαίνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να
απαιτηθεί η χρησιµοποίηση γερανών για την εισκόµιση/αποκόµιση εξοπλισµού στο όρυγµα.
• Μεταφορά προϊόντων επίχωσης
Ο Ανάδοχος θα διερευνήσει τις δυνατότητες προσπελάσεως στο οικόπεδο και διακινήσεων µέσα σ’ αυτό.
Η κατασκευή των επιχωµάτων περιλαµβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα στάδια / διεργασίες :
•
προετοιµασία της επιφάνειας έδρασης του επιχώµατος
•
διάστρωση υλικών επιχωµάτων
•
συµπύκνωση κατά στρώσεις

Ορυκτολογική σύσταση υλικών επιχώµατος
Προτιµούνται σκληρά πετρωµατικά υλικά µε αυξηµένη αντοχή σε θλίψη και ανθεκτικά σε αποσάθρωση, ενώ αποκλείονται
πετρώµατα που µαλακώνουν ή διαλύονται στο νερό, πετρώµατα που αποσαθρούνται, αποσυντίθενται ή κονιοποιούνται, όταν
εκτεθούν σε καιρικές συνθήκες, µαλακές µάργες, διογκούµενα πετρώµατα όπως π.χ. σερπεντίνης, ανυδρίτης, γύψος, φυλλίτης,
κ.λπ.
Ειδικότερα για τα θραυστά πετρωµατικά υλικά οι προδιαγραφές επιβάλλουν:
(α) Απώλεια κατά τη δοκιµή σε «τριβή και κρούση κατά Los Angeles» ≤ 0% ή 50%
(β) Απώλεια κατά τη δοκιµή «υγείας» ≤ 2%
(γ) Ελάχιστη ξηρά πυκνότητα ρd ≥ ,7 Mg/m3
(δ) Περιεκτικότητα σε οργανικά ≤ ÷2% ή 1÷3%
Μεταξύ των σκληρών πετρωµάτων και εκείνων που αποσαθρούνται ή αποσυντίθενται παραµένει ακόµη µια ενδιάµεση κατηγορία
υλικών: Eίναι τα υλικά που δεν περιλαµβάνονται σε καµία από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες όπως π.χ. περιδοτίτες, τραχίτες,
φωνόλιθοι, ηφαιστειακά λατυποπαγή και κροκαλοπαγή, γνεύσιοι, ασβεστόµαργες, σαθρές µάργες, σχιστόλιθοι, υλικά του φλύσχη
κλπ. Τα υλικά αυτά πρέπει να ελέγχονται επιπλέον και µε τις ακόλουθες δοκιµές:
(ε) ∆ιαβρωσιµότητα (dispersivity)
(στ) ∆ιογκωσιµότητα
(ζ) Υδροαπορροφητικότητα
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Η κατασκευή της εξυγίανσης (διάστρωση και συµπύκνωση) θα γίνεται σε στρώσεις-από σκύρα οδοστρωσίας, κατά προτίµηση
ασβεστολιθικά, που να πληρούν τις προδιαγραφές των ΕΤΕΠ, τόσο σε ότι αφορά την ορυκτολογική τους σύσταση όσο και την
κοκκοµετρική τους διαβάθµιση-που θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της
συµπύκνωσης), όχι µεγαλύτερου του 0.20m, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος. Η
συµπύκνωση γίνεται µε διάφορες µεθόδους, ανάλογα µε το υλικό.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των υλικών πρέπει να είναι τα παρακάτω:
- Μέγιστη διάµετρος κόκκου: maxD ≤ 80 mm
- Λεπτόκοκκο κλάσµα : G0,063 < 20%
- Όριο υδαρότητας LL < 30
- ∆είκτης πλαστικότητας PI ≤ 7
- Μέγιστη εργαστηριακή πυκνότητα κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor: γP > 19,0 ΚΝ/m3
- Πλήρης απουσία οργανικών: 0%
- Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας: CBR > 10
- Μηδενική διόγκωση κατά τη δοκιµή CBR
Στην τελική επιφάνεια της εξυγίανσης θα διαστρωθεί λεπτή στρώση περίπου 10cm θραυστού αµµοχάλικου τύπου 3Α, για την
κάλυψη των κενών και την ισοπέδωση της επιφάνειας, ώστε να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η διάστρωση του σκυροδέµατος
καθαριότητας.
Οι επιχώσεις θα εκτελούνται µε κατάλληλο εξοπλισµό της επιλογής τουΑναδόχου, κατά τρόπο ώστε οι τελικές διαστάσεις σε
κάτοψη και εγκάρσια τοµή (µετά τη µόρφωση), να ανταποκρίνονται προς τα εγκεκριµένα σχέδια. Ως προς το βάθος και την τελική
στάθµη δαπέδου ουδεµία επί έλαττον ανοχή είναι αποδεκτή.
Η επίχωση θα διαµορφώνεται σε στάθµη που θα εξασφαλίζει την ενσωµάτωση του προβλεπόµενου πάχους του σκυροδέµατος
και των εξοµαλυντικών στρώσεων.
Η τελική επιφάνεια της κάθε στρώσης, θα συµπυκνώνεται ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα
τουλάχιστον ίση µε το 98% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης
PROCTOR και θα ελέγχεται συνεχώς κατά το στάδιο της κατασκευής, µε µέριµνα του Αναδόχου και παρουσία της Υπηρεσίας.
Όταν δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσµατα λόγω βροχής, αυξηµένης υγρασίας των υλικών, παγετού ή βλάβης
µηχανηµάτων κλπ, θα διακόπτεται η εκτέλεση των εργασιών.
Ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης θα επιτυγχάνεται σε όλο το πάχος.
∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις
συµπύκνωσης και σταθερότητας. Αν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας (πχ λόγω διήθησης υδάτων),
δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης.
Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος και γενικά η οποιαδήποτε κατασκευή θεµελίωσης πριν η Υπηρεσία ελέγξει τις στάθµες
και διαστάσεις της επίχωσης και την κατάσταση της επιφάνειας έδρασης. Η αποτύπωση των επιχώσεων θα γίνεται από
τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου παρουσία εκπροσώπου της Επίβλεψης.
Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµορφώσεων µε τους όρους της παρούσας, η Υπηρεσία θα καθορίζει την έκταση, τη µέθοδο
και την προθεσµία αποκατάστασης των ατελειών.

Έλεγχοι
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
• της χωροσταθµικής ακρίβειας της επίχωσης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.
• της συµπύκνωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας.
Κατά τη διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επιµέρους υλικών και κατασκευών σύµφωνα µε την παρούσα
προδιαγραφή.

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Ισχύουν όσα προβλέπονται από την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00:2009.
Πέραν των απαιτήσεων της ανωτέρω προδιαγραφής επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
− Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται έµφορτα διαµέσου οικισµών ή περιαστικών ή αστικών ζωνών, θα είναι εφοδιασµένα
υποχρεωτικά µε κάλυµµα της καρότσας (απαιτείται και από τις διατάξεις του ΚΟΚ).
− Θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζηµιών από τη διέλευση βαρέων εµφόρτων οχηµάτων στις οδούς προσπέλασης προς
τους αποθεσιοθαλάµους, καθώς και µέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζηµιών (εάν προκύψουν).

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση της εργασίας κατασκευής επιχώµατος θα γίνεται σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος
µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων της.
Στις τιµές µονάδας των αντίστοιχων άρθρων της µελέτης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται
στην παρούσα προδιαγραφή και σύµφωνα µε το άρθρο του τιµολογίου.
Επισηµαίνεται ότι η µεταφορά των προϊόντων, συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο και ως εκ τούτου δεν επιµετράται ιδιαιτέρως.
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ΟΙΚ-ΣΤΠ2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Οι κατηγορίες σκυροδέµατος που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο είναι:
1. έτοιµο εργοστασιακά παραγόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 για τον πυθµένα εκσκαφής πριν τη θεµελίωση
2. έτοιµο εργοστασιακά παραγόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 για τις διαµορφώσεις περιβάλλοντα χώρου
3. έτοιµο εργοστασιακά παραγόµενο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 για την κατασκευή του φέροντα οργανισµού του σχολείου
και των περιφράξεων σύµφωνα µε τη µελέτη
Όλες οι ανωτέρω κατηγορίες σκυροδέµατος και οι αναλογίες των υλικών θα καθορίζονται από εργαστηριακή µελέτη συνθέσεως
για τη σύνταξη της οποίας είναι υπεύθυνος ο εργολάβος εκτός από τις περιπτώσεις υποστρώσεων, ισοπεδωτικών στρώσεων.

Για την κατασκευή των εµφανών τµηµάτων του κτηρίου χρησιµοποιείται σκυρόδεµα για παραθαλάσσιο περιβάλλον αν
απαιτείται σύµφωνα µε τον ΚΤΣ (ελάχιστο περιεκτικότητα τσιµέντου 330kg/m3, µέγιστος λόγος Ν/Τ 0,60) το οποίο δεν
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. Τα καλούπια τους πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορούν να
αφαιρεθούν χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε ζηµία στην µορφή και την εµφάνιση της κατασκευής. Θα χρησιµοποιηθούν
επιφανειακής επάλειψης υλικά που διευκολύνουν την αφαίρεση των καλουπιών, τα οποία πρέπει να είναι άχρωµα, να µη
δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν την τελική επιφάνεια ή ποιότητα του σκυροδέµατος.
Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση φιλέτων.Τα φιλέτα θα στερεώνονται καλά
στην επιφάνεια των τύπων, ώστε να µην µετακινηθούν κατά τις εργασίες σκυροδέτησης.
Σε ορισµένες περιπτώσεις θα απαιτηθεί η τοποθέτηση αρµοκαλύπτρων.
Οι τελικές επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές
επιφανειακές ατέλειες, όπως κοιλώµατα προκαλούµενα από την παγίδευση αέρα ή νερού, είναι ανεκτές και αποκλείεται η
εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος από τα διευκολυντικά αφαίρεσης των καλουπιών. Για τις εµφανείς
επιφάνειες του κτηρίου που χρησιµοποιείται σκυρόδεµα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 20 ή 25 Mpa, ακολουθεί
βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών µε τσιµέντο και λεπτό αδρανές.
Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση ειδικών πλαστικών παρεµβληµάτων εξασφάλισης της θέσης των οπλισµών έτσι
ώστε να αποκτηθεί η επιζητούµενη και απολύτως λεία και ενιαία παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών σκυροδέµατος.
Η τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να απέχει παντού από τον οπλισµό τουλάχιστον 25 mm.
Θα χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από
πλαστικό κώνο ή άλλο υλικό µε κωνική επιφάνεια. ∆εν επιτρέπεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά
την αφαίρεσή τους.
∆εν θα πρέπει να αλλοιώνονται κατά την µεταφορά οι ιδιότητες του σκυροδέµατος και ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η εργασιµότητα, η
οµοιογένεια και η αρχική διαβάθµιση καθώς επίσης να µην µεταβάλλεται σηµαντικά η θερµοκρασία του.
Η συντήρηση του σκυροδέµατος είναι υποχρεωτική για το έργο. Αρχίζει αµέσως µετά την διάστρωση και πρέπει να διαρκεί για
χρονικό διάστηµα που ορίσει η Υπηρεσία και πρέπει να εφαρµόζεται εξίσου τόσο στις οριζόντιες όσο και στις κατακόρυφες
επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παραγωγή-µεταφορά-διάστρωση-συµπύκνωση του σκυροδέµατος αποτελεί µέρος της τιµής µονάδος κατασκευών από
σκυρόδεµα, οι οποίες επιµετρώνται σε m3 σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. Τα ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα
πρόσθετα, σύµφωνα µε την εκάστοτε εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως δεν επιµετρώνται ιδιαιτέρως. Οι ρευστοποιητές πάσης
φύσεως δεν επιµετρώνται.
Οι ως άνω επιµετρούµενες µονάδες κατασκευών από σκυρόδεµα διατηρούνται σταθερές κατά κατηγορία σκυροδέµατος
ανεξαρτήτως της µελέτης συνθέσεως, δηλαδή δεν λαµβάνονται υπόψη οι επιβαρύνσεις από τυχόν απαιτούµενη αύξηση της
περιεκτικότητας του µίγµατος σε τσιµέντο ή αλλαγή της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών για την επίτευξη της
προδιαγραφόµενης αντοχής, εργασιµότητας του σκυροδέµατος κτλ και πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ / 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

4

ΟΙΚ-ΣΤΠ3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής µη φερόντων τοίχων µε τεχνητά δοµικά στοιχεία
τύπου YTONG ή ισοδύναµα.
Οι κανόνες του παρόντος πρέπει να ακολουθούνται κατά την κατασκευή:
− Εσωτερικών τοίχων πλήρωσης κενών του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα.
− Εξωτερικών τοίχων πλήρωσης κενών του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα.
και γενικά όπου προβλέπεται από τη µελέτη του έργου. Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Οι απαιτήσεις που ακολουθούν, σε καµία περίπτωση δεν υπερισχύουν διαφορετικών που ορίζουν ισχύοντες κανονισµοί, όπως
υπολογισµού κατασκευών από τοιχοποιία, αντισεισµικός κλπ.
ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
∆οµικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναµα ποιότητας ΡΡ4 διαστάσεων 60x25x15 cm.
∆οµικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναµα ποιότητας ΡΡ4 διαστάσεων 60x25x20 cm.
∆οµικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναµα ποιότητας ΡΡ2 διαστάσεων 60x25x25 cm.
ΠOIOTHTA : ΡΡ2

ΞHPO ΦAINOMENO BAPOΣ: 420kg/m3
BAPOΣ: 600kg/m3
ΣYNT. ΘEPM. AΓΩΓIMOTHTAΣ: λ=0,11W/mK
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Υ∆ΡΑΤΜΟ∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: 5-10µ
ΣΥΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΣΤΟΛΗ: 0,2mm/m
METPO ΕΛΑΣTIKOTHTAΣ: 1300N/mm2
ANTOXH ΣΕ ΘΛIΨΗ: 2,8N/mm2
ANTOXH ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 1,2N/mm2
ANTOXH ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ: 0,8N/mm2
Πυρασφάλεια (Euroclass A1 – Άκαυστο)
ΠOIOTHTA : PP4
ΞHPO ΦAINOMENO BAPOΣ: 600kg/m3
BAPOΣ: 760kg/m3
ΣYNT. ΘEPM. AΓΩΓIMOTHTAΣ: λ=0,136W/mK
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Υ∆ΡΑΤΜΟ∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: 5-10µ
ΣΥΣΤΟΛΗ/∆ΙΑΣΤΟΛΗ: 0,2mm/m
METPO ΕΛΑΣTIKOTHTAΣ: 2600N/mm2
ANTOXH ΣΕ ΘΛIΨΗ: 5,0N/mm2
ANTOXH ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 1,6N/mm2
ANTOXH ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ: 1,2N/mm2
Πυρασφάλεια (Euroclass A1 – Άκαυστο)
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΜΕΙΩΣΗΣ για πάχος 20cm: R’W >44 dB
Τα blocks πρέπει να προστατεύονται από τη βροχή και γενικά την υγρασία σε όλη τη διάρκεια του έργου
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ (ΕΝ 998 -1, ΕΝ 998-2, ΕΝ 1052-3)
• Κονιάµατα γενικής χρήσης συνηθισµένα αδρανή που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε προαναµειγµένες τις πρώτες
ύλες τους, και πριν από την χρήση τους προστίθεται νερό και ολοκληρώνεται η ανάµιξή τους. Ο παραγωγός αυτών των
κονιαµάτων θα παρέχει υποχρεωτικά µε επίσηµο έγγραφό του :
α) Τον ελάχιστο χρόνο εργασιµότητας,
β) Την κατηγορία θλιπτικής αντοχής,
γ) Την περιεκτικότητα σε ασβέστη όταν αυτή υπερβαίνει το 50% του συνόλου των συνδετικών υλών,
δ) Την αντοχή αποκόλλησης,
ε) Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά που µπορεί να επηρεάσουν την εργασία.
Πρόσθετα και πρόσµικτα.
1. Ρευστοποιητικά.
2. Αντισυρρικνωτικά.
3. Χρωστικές.
• Ειδική κόλλα κτισίµατος για ποροµπετόν
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ.
Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας C20/25 ΕΛΟΤ, οι οπλισµοί Β500c και οι συνδετήρες B220 ΕΛΟΤ.
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Τα σενάζ και τα πρέκια κατασκευάζονται από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα µε πάχος σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης
και ύψος 10-15cm, έτσι ώστε να µη χρειάζεται να τεµαχιστούν τα δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, όπου είναι εφικτό.
Στις εσωτερικές τοιχοποιίες θα υπάρχουν δύο σενάζ σε ύψος περίπου 0,90µ από την επιφάνεια του δαπέδου αλλά και
σε ύψος 2,20µ ώστε να αποτελεί και πρέκι για τα εσωτερικά ανοίγµατα.
Οι τοιχοποιίες αγκυρώνονται µε ειδικά ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία όπου κρίνεται απαραίτητο από την
επίβλεψη και ιδιαίτερα πάνω από τα εξωτερικά κουφώµατα, εφόσον δεν καταλήγουν σε δοκό.

∆ΙΑΦΟΡΑ
Αφρός πολυουρεθάνης (PUR)
Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος σε κατηγορία ακαυστότητας Β1 κατά DIN 4102-1 (τύπου DEN BRAVEN ή
ισοδύναµου).
Αστάρι ειδικού τύπου για “YTONG primer”
Πλέγµατα γαλβανισµένα.
Σύνδεσµοι γαλβανισµένοι εν θερµώ.
Αγκύρια και συστήµατα στερέωσης των τοίχων από ανοξείδωτο χάλυβα.
Γωνιόκρανα πλαστικά
Υαλοπλέγµατα
Ελαστικό επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών (Α+Β)
Μαστίχες αρµών ενός ή δύο συστατικών,
Κορδόνια αρµών
Όλα τα υλικά που αναγράφονται παραπάνω θα φέρουν τη σήµανση CE θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την
εµπορική ονοµασία τους και µε δείγµατα εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους, µε τα στοιχεία των
παραγωγών και των προµηθευτών τους και µε βεβαιώσεις τους ότι τα υλικά αυτά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας
της παρούσας προδιαγραφής και έχουν στην διάθεση του εργοδότη όλα τα σχετικά επίσηµα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης. Σε όλη τη διάρκεια κατασκευής τοίχων τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός,
προµηθευτής), εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα πηγών. Θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε
να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών, θα είναι συσκευασµένα και σηµασµένα
όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Αν υπάρχουν
αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει λήψη δοκιµίων και διενέργεια
δοκιµασιών από πιστοποιηµένο εργαστήριο. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.
Τα υλικά θα είναι καλυµµένα µε πλαστικό περίβληµα, οι παλέτες των blocks δεν θα στοιβάζονται σε περισσότερες από 2 στρώσεις
και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο στεγνό αεριζόµενο χώρο έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να
προστατεύονται από µηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και
λοιπές κακώσεις που µπορούν να προέλθουν από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα
γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι εργασίες κατασκευής τοίχων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού
που έχει εµπειρία σε παρόµοια υλικά και έργα και κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής,
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία δηλαδή: ειδικά εργαλεία για αυτόκλειστο
κυψελωτό σκυρόδεµα, κινητά ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης και παρασκευής κονιαµάτων,
µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα
διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του επιβλέποντα
Η έναρξη της κατασκευής της τοχοδοµής µπορεί να γίνει αµέσως µετά τη συµπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την
ωρίµανση της αντοχής των στοιχείων επί των οποίων θα εδρασθεί.
Σε όλες τις επιφάνειες στις οποίες θα εδραστούν ή θα προσκολληθούν τοίχοι από λιθοδοµή θα εκτελεστούν οι
απαραίτητες εργασίες καθαρισµού και πλύσης και θα είναι κατακόρυφες, τελειωµένες, ελεγµένες και αποδεκτές από
τον εργοδότη.
Εν συνεχεία θα γίνει πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της θέσης τους. Η χάραξη θα υλοποιείται µε οριζόντια
ράµµατα και σήµανση στο δάπεδο και κατακόρυφα ράµµατα κρεµασµένα από την οροφή τουλάχιστον στις γωνίες και τα
ανοίγµατα ώστε να εξασφαλιστεί η κατασκευή ευθύγραµµων και κατακόρυφων τοίχων. Οι χαράξεις θα εξασφαλίζονται µε
την υλοποίηση σταθερών σηµείων αναφοράς στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Οι
εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη.
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Μετά τη χάραξη της τοιχοποιίας και πριν ξεκινήσει το χτίσιµο, επαλείφουµε την πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος µε
στεγανωτικό τσιµεντοειδούς βάσης 2 συστατικών προκειµένου να εµποδίσουµε την εισροή υγρασίας στην
τοιχοποιία (Η εφαρµογή του στεγανωτικού θα γίνεται και από την εξωτερική πλευρά της εξωτερικής τοιχοποιίας σε
ύψος 1,00m, όπως επίσης και στην επιφάνεια των WC στις τοιχοποιίες που τοποθετούνται πλακίδια σύµφωνα µε
την προδιαγραφή “µονώσεις”). Στη συνέχεια προσθέτουµε µία στρώση τσιµεντοκονίας 1-2εκ και τοποθετούµε τα
blocks στην θέση τους αλφαδιάζοντας προσεκτικά . Για το χτίσιµο των blocks χρησιµοποιούµε ειδική κόλλα για
κτίσιµο ποροµπετόν, η οποία παρασκευάζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού και θα απλώνεται κατά την
οριζόντια διεύθυνση των blocks, σε πάχος 1-2mm και όχι παραπάνω, ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια έδρασής
τους. Για να ελέγχεται η ποσότητα της κόλλας, χρησιµοποιείται ειδική σπάτουλα προτεινόµενη από την παραγωγό
εταιρία. Επιπλέον, χρησιµοποιείται τριβίδι, όπου χρειάζεται, προκειµένου να εξοµαλύνονται οι επιφάνειες. Στις
γωνιακές και εγκάρσιες συνδέσεις των τοίχων, το κτίσιµο πρέπει να είναι σταυρωτό ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη
στήριξη της τοιχοποιίας. Οι κάθετοι αρµοί δεν συγκολλούνται όταν έχουν προφίλ (αρσενικό-θηλυκό), χρειάζεται
όµως συγκόλληση στα σηµεία όπου τα blocks είναι κοµµένα.
Η τοιχοποιία θα σφηνώνεται µε αφρό πολυουρεθάνης στα υποστυλώµατα και κάτω από τα δοκάρια. Το σφήνωµα
θα γίνεται δύο-τρεις ηµέρες µετά το κτίσιµο της τοιχοποιίας, προκειµένου η κόλλα να αποκτήσει τις αντοχές της, και
προσεκτικά, έτσι ώστε η πολυουρεθάνη να διαχέεται σε όλο το πάχος των blocks , χωρίς διακοπές και κενά. Το
πάχος της πολυουρεθάνης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2cm, ανάµεσα στην τοιχοποιία, τα δοκάρια και τα
υποστυλώµατα. Προτείνεται να τοποθετηθούν σφήνες κατά µήκος της τοιχοποιίας, προκειµένου να σταθεροποιηθεί
αυτή, µέχρι να εφαρµόσουµε τον αφρό πολυουρεθάνης. Πριν την εφαρµογή της θα αφαιρούνται οι σφήνες και θα
καθαρίζονται προσεκτικά οι επιφάνειες. Όπου απαιτείται (π.χ. πυροδιαµερίσµατα) η πολυουρεθάνη θα είναι
βραδύκαυστη σε κατηγορία ακαυστότητας Β1 κατά DIN 4102-1 (τύπου DEN BRAVEN ή ισοδύναµου)..
Οι εξωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου είναι 25εκ., µονές δροµικές.

• Πάνω από τα κουφώµατα, όπου αυτά δεν φθάνουν µέχρι το δοκάρι, κατασκευάζονται οπλισµένα πρέκια, που

υποχρεωτικά θα αγκυρώνονται στο φέροντα οργανισµό και θα ενισχύονται µε ειδικά ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία,
όπως προαναφέρθηκε.
• Η επιφάνεια της τοιχοποιίας πρέπει υποχρεωτικά να ασταρώνεται µε αστάρι τύπου “YTONG primer” ή ισοδύναµο το
οποίο αραιώνεται µε νερό 1:4 και εφαρµόζεται χρησιµοποιώντας βούρτσα ή ρολό ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του
παραγωγού.
• Για την ενίσχυση των ακµών της τοιχοποιίας τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα κατάλληλα
διαµορφωµένη, διατοµής 30x30x1mm, στερεούµενα µε γαλβανισµένους ήλους και τσιµεντοκονία τα οποία αποτελούν
οδηγούς για την κατασκευή του επιχρίσµατος.
• Στα σηµεία που τα blocks έρχονται σε επαφή µε άλλα υλικά-στους αρµούς-για τα επιχρίσµατα χρησιµοποιείται το
σύστηµα κόλλα-υαλόπλεγµα-κόλλα. Η εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας και για ύψος 1,00µ. επαλείφεται µε στεγανωτικό
τσιµεντοειδούς βάσης. Εσωτερικά και εξωτερικά η τοιχοποιία ασταρώνεται µε αστάρι τύπου YTONG PRIMER ή ισοδύναµο
και στη συνέχεια επιχρίεται στα εσωτερικά ενώ µονώνεται και επιχρίεται στα εξωτερικά.
• Η ανάρτηση των φορτίων επάνω στη τοιχοποιία (ντουλάπια, κουφώµατα, κτλ), γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στις
συνήθεις τοιχοποιίες, µε χρήση βυσµάτων για ποροµπετόν ( HILTI, FISCHER, UPAT κλπ.) σε διάφορα µεγέθη, ανάλογα µε
το µέγεθος των φορτίων που πρόκειται να φέρει η τοιχοποιία.
• Οι εργασίες υδραυλικού και ηλεκτρολόγου γίνονται µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή των blocks.(η διάνοιξη των
καναλιών γίνεται µε φρέζες, τα κουτιά του υδραυλικού γίνονται µε ειδική πεταλούδα, το υλικό πρέπει να τρίβεται και όχι να
χτυπιέται π.χ. κρουστικά εργαλεία)

ΑΝΟΧΕΣ
Στη Χάραξη:
Κατακόρυφα όχι περισσότερο από ± 6 mm.
Οριζόντια όχι περισσότερο από ± 6mm στα 3,00 m.
Εξωτερικές γωνίες, αρµοί διαστολής, αρµοί ελέγχου: όχι περισσότερο από ± 3mm στα 3,00 m.
Η οριζόντια ανοχή για το συνολικό µήκος του τοίχου θα είναι: 0,07√t (t εκφρασµένο σε cm) µε ελάχιστο 2cm και µέγιστο
7cm.
Στο Πάχος του τοίχου:
Όχι περισσότερο από - 4 mm και + 8 mm.
Στην επιπεδότητα της επιφάνειας:
Όχι περισσότερο από ± 2cm.
Κατασκευές µε αποκλίσεις που ξεπερνούν τις πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές.
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία
στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆ 159/99 κλπ.).
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
• Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test method: Puncture resistance
- Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.
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• Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
µηχανικών κινδύνων.
• Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.
• Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
• Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 – Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες
ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές
τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν,
θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι
χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται σύµφωνα µε τα καθορισµένα στα
συµβατικά τεύχη του έργου.
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ΟΙΚ-ΣΤΠ4 ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ)
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής είναι οι κάθε είδους µονώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο έργο σε
οποιαδήποτε στάθµη, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και οι τρόποι εφαρµογής τους.
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 205gr/m2
Φύλλα συνθετικών µεµβρανών πάχους 1,50mm
Σύστηµα ασφαλτικών ελαστοµερων (SBS) µεµβρανών, πιστοποιηµένο από αρµόδιο φορέα.
ασφαλτική πολυουρεθάνη πλάτους 7cm
ειδικά τεµάχια από λαµιναρισµένη ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη (2,9mm – οπλισµός από µη υφαντό
πολυεστέρα) σε αλουµίνιο (τύπου depco)
µεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές
µεµβράνη HDPE µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο γεωύφασµα (αυγουλιέρα)
στεγανωτική κονία (στεγνωτικό τσιµεντοειδές) δύο συστατικών (Α+Β) από µίγµα συνθετικών ρητινών και µίγµα
προσεκτικά επιλεγµένων αδρανών σε 2 στρώσεις
Ειδικά σύνθετα θερµοµονωτικά πλακίδια διαστάσεων 30x60 cm, που αποτελούνται από θερµοµονωτική στρώση
εξηλασµένης πολυστερίνης νέας γενιάς (X-PS) 7cm µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ ~ 0,035 W/mK και
επικάλυψη από υπόλευκο προστατευτικό κονίαµα πάχους τουλάχιστον 2cm (βάρους περίπου 45kgr/m2)
Το θερµοµονωτικό υλικό να έχει ελεγχθεί για χρήση σε σύστηµα ανεστραµµένης µόνωσης και να έχει εφοδιαστεί µε
σχετική έγκριση από διεθνείς κανονισµούς π.χ. SIA 279 Ελβετίας ή οποιουδήποτε άλλου.
Να υπάρχουν ειδικές περιµετρικές διαµορφώσεις ώστε οι πλάκες να ταιριάζουν σφιχτά κατά την τοποθέτηση (πατούρες
αρσενικού - θηλυκού) και να αποφευχθεί ο κίνδυνος µετατόπισης τους από τις καιρικές συνθήκες. Το συνολικό βάρος
να µην είναι λιγότερο από 40kg/m2. Όσον αφορά την επικάλυψη, να πληρεί τον Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος ΦΕΚ 266 της 9/5/85 και το σχέδιο ΕΛΟΤ 703. ∆ιαπερατότητα από το νερό του µονωτικού υλικού κατά
DIN 53434. Η ενδεχόµενη κόλλα επικόλλησης της επένδυσης στο θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να µην περιέχει
διαλυτικά ή άλλα χηµικά που θα µπορούσαν να βλάψουν το θερµοµονωτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα να συγκολλά
επαρκώς τα δύο στοιχεία.
Σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πολλαπλών στρώσεων, πιστοποιηµένο κατά ETAG 004, µε χρήση
µονωτικού υλικού-διογκωµένης πολυστερίνης EPS 100 και EPS 200, πάχους 3 και 7cm σε συνδυασµό µε οργανικά και
ανόργανα επιχρίσµατα.
Πολυουρεθάνη (PUR)
Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος σε κατηγορία ακαυστότητας Β1 κατά DIN 4102-1 (τύπου DEN BRAVEN ή
ισοδύναµου).
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών (θερµοµονωτικών, ασφαλτικών µεµβρανών κλπ) θα πρέπει να αναφέρονται
στα επίσηµα πιστοποιητικά ποιότητας που θα συνοδεύουν την προµήθεια του υλικού.
ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Κόλλες
α) Ασφαλτικής βάσης µε διαλύτη, θερµής ή ψυχρής εφαρµογής
β) Ασφαλτικής βάσης υδατοδιαλύτες
γ) Συνθετικών ρητινών µε διαλύτη νερό
δ) Ασφαλτική ελαστοµερής κόλλα
Μηχανικά στηρίγµατα
Αποτελούνται από ροδέλες ή τετράγωνες πλακέτες από στελέχη (βίδες) σύνδεσης αυτών µε τη φέρουσα κατασκευή δια
µέσου χιτωνίου από πολυαµίδιο που έχει προηγούµενα τοποθετηθεί σε οπές σκυροδέµατος.
Οι ροδέλες ή οι τετράγωνες πλακέτες, πρέπει να είναι γαλβανισµένες ή προστατευµένες µε κράµα αλουµινίου –
ψευδάργυρου, να έχουν διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση των 70 mm και να φέρουν οµόκεντρες αυλακώσεις διατοµής τέτοιας,
ώστε να εισχωρεί στις δηµιουργούµενες από αυτές σκάφη ή εξάγωνη κεφαλή της βίδας και να µην κινδυνεύει να πληγωθεί
η στεγάνωση, λόγω προεξοχής της. Το πάχος της ροδέλας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε 0,75 mm και να έχει
στρογγυλεµένες ακµές.
Οι τετράγωνες πλακέτες (πάντοτε µε νευρώσεις και κεντρική σκάφη), θα έχουν επιφάνεια ισοδύναµη της αντίστοιχης
στρογγυλής διαµέτρου.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την τεχνική τους περιγραφή και δείγµατα εφόσον είναι απαραίτητα για
τον καθορισµό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προµηθευτών τους και βεβαιώσεις ότι πληρούν τις απαιτήσεις
ποιότητας της παρούσας και διατίθενται τα αντίστοιχα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Καθ΄ όλη τη διάρκεια των
εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προµηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε
αλλαγή ή πολλαπλότητα και θα εξασφαλιζεται η σωστή συνεργασία των υλικών ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους.
Ο καθορισµός των υλικών θα συµφωνείται και τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος
διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο η αποδοχής τους στο έργο.

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ / 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

9

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα και µε σήµανση όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Θα
συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται
µε κάθε πρόσφοροτρόπο ότι είναι τα προβλεπόµενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ.
µονωτικές πλάκες µε ακέραιες ακµές, σφραγισµένες απαραµόρφωτες φύσιγγες ή υλικά προεπάλειψης και συγκόλλησης
είναι συσκευασµένα σε απαραµόρφωτα δοχεία µε πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και χρόνο λήξης που καλύπτει το
πρόγραµµα κατασκευής, ότι τα ρολά των υλικών των διαφόρων στρώσεων δεν έχουν συµπιεσθεί και δεν έχουν χάσει το
πλήρες κυλινδρικό αυτών ) οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία ή διενέργεια δοκιµασιών από πιστοποιηµένο εργαστήριο αν
υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόµενο χώρο έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία
αέρα ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή
θερµοκρασία, κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που µπορούν να προκληθούν από τις
δραστηριότητες στο εργοτάξιο.
Σφραγισµένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά οµοειδείς οµάδες χωριστά και έτσι, ώστε να καταναλώνονται µε
την σειρά προσκόµισής τους οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του χρόνου χρήσης.
Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους.
Φωτιά: Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας κτιρίων, θερµοµονωτικά υλικά που δεν είναι άκαυστα πρέπει να
εγκιβωτίζονται τελείως από άκαυστα υλικά, όπως π.χ. κονιοδέµατα κάθε φύσης, κονιάµατα, επιχρίσµατα και χτιστούς
τοίχους.
Χηµικές επιδράσεις: Τα θερµοµονωτικά υλικά είναι συνήθως ευαίσθητα στα καύσιµα, τα λιπαντικά και άλλους χρήσιµους
στις οικοδοµικές κατασκευές διαλύτες και πρέπει να προστατεύονται από αυτά.
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Εξωτερικά περιµετρικά όλου του κτιρίου και εσωτερικά στα τοιχεία του υπογείου και στη δεξαµενή προβλέπονται για την
προστασία από υγρασία οι εξής εργασίες:
• Πολύ επιµεληµένο µερεµέτισµα των εξωτερικών επιφανειών των περιµετρικών τοιχωµάτων και κολωνών του
κτιρίου έως ύψος 1,00µ. ώστε να είναι απαλλαγµένη από κάθε ανωµαλία (πλήρωση τυχόν µικροοπών,
µικρορωγµών, κάλυψη τυχόν εκτεθειµένου σιδηροπλισµού κ.λ.π.). Το ίδιο και για τα τοιχώµατα του υπογείου και
της δεξαµενής εσωτερικά.
• Στεγανοποίηση τοίχων και υποστυλώµατα-τοιχείων έως 1,00m και εσωτερικά στα τοιχώµατα του υπογείου και σε
όλο το ύψος της δεξαµενής µε ελαστική στεγανωτική κονία δύο συστατικών (Α+Β). Το στεγανωτικό τσιµεντοειδές
αποτελείται από µίγµα συνθετικών ρητινών και µίγµα προσεκτικά επιλεγµένων αδρανών. Πρέπει να είναι
ανθεκτικό σε θετικές και αρνητικές πιέσεις (+20 και -8bar), να είναι ατµοδιαπερατό και να έχει άριστη πρόσφυση
(>2,5Ν/mm2) στο υπόστρωµα. Η εφαρµογή γίνεται σε δύο στρώσεις σταυρωτά σε κατάλληλα προετοιµασµένο
υπόστρωµα (σταθερό, υγιές και καθαρό).
• Περιµετρικά του κτιρίου και µετά το σύστηµα θερµοµόνωσης γίνεται τοποθέτηση αυγουλιέρας σύµφωνα µε την
κατασκευαστική λεπτοµέρεια της µελέτης. Στερέωση της µεµβράνης πριν την επίχωση και πιο ψηλά από την
υγροµόνωση. Μάτιση µε επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm ή µε θερµική αυτογενή συγκόλληση.
• Στο υπόγειο εξωτερικά δηµιουργείται στεγανολεκάνη µε συνθετικά φύλλα πάχους 1,50mm, που
προστατεύεται µε γεωύφασµα, ενώ τοποθετείται και αυγουλιέρα και στερεώνεται ως άνω.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΤΥΠΟΥ ΥΤΟΝG
Θεωρούνται ότι έχουν «κατανεµηµένη θερµοµόνωση». Η θερµοµονωτική τους ικανότητα εξαρτάται:
• Από το πάχος τους δεδοµένου ότι τα υλικά που τους απαρτίζουν έχουν υψηλό συντελεστή θερµοαγωγιµότητας.
• Από την υγροσκοπική τους κατάσταση: εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η στεγανότητα του τοίχου, δεν είναι βέβαιο ότι
ισχύουν οι τιµές των συντελεστών θερµοαγωγιµότητας λ των επί µέρους στοιχείων τωντοίχων, ώστε να είναι δυνατό να
τηρηθεί η προβλεπόµενη από τους κανονισµούς τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας Κ.
Η τοιχοποιία θα σφηνώνεται µε αφρό πολυουρεθάνης στα υποστυλώµατα και κάτω από τα δοκάρια προσεκτικά, έτσι
ώστε η πολυουρεθάνη να διαχέεται σε όλο το πάχος των blocks , χωρίς διακοπές και κενά ώστε να µη
δηµιουργουνται θερµογέφυρες. Όπου απαιτείται (π.χ. πυροδιαµερίσµατα) η πολυουρεθάνη θα είναι βραδύκαυστη
σε κατηγορία ακαυστότητας Β1 κατά DIN 4102-1 (τύπου DEN BRAVEN ή ισοδύναµου).

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
Όλο το κέλυφος του κτιρίου θερµοµονώνεται µε σύνθετο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης µε EPS 100
και EPS 200 πάχους 7cm και 3:
Οι πρώτες δύο σειρές θερµοµονωτικών πλακών από το σηµείο του εδάφους, δηλαδή µέχρι το ύψος 1,50µ,
θα είναι EPS 200.
Στους λαµπάδες των ανοιγµάτων και όπου αλλού προβλέπεται από τη µελέτη χρησιµοποιούνται πλάκες
πολυστερίνης EPS 100 πάχους 3 cm
Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ETAG 004.
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Βήµα 1 Προετοιµασία της βάσης
Το υπόστρωµα θα πρέπει να είναι: καθαρό από σκόνη, καθαρό από λάδια – λίπη ,σταθερό & συµπαγές (η επιφάνεια
πρέπει να επιτρέπει την καλή πρόσφυση) και επίπεδο (κόψτε & αποµακρύνεται όλα τα δοµικά υλικά που προεξέχουν).
Αποφυγή διείσδυσης του νερού πίσω από το Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης. ∆εν πρέπει να υπάρχει νερό και
υγρασία στο υπόστρωµα, πριν και κατά την εφαρµογή του συστήµατος. Πρέπει να αποµακρυνθούν οι αιτίες που
δηµιουργούν υγρασία στην τοιχοποιία και να επισκευαστούν οι κατεστραµµένες περιοχές.
Η εφαρµογή του Συστήµατος πρέπει να γίνεται αφού έχουν στεγνώσει εντελώς οι εσωτερικοί σοβάδες.
Απαγορεύεται η εφαρµογή του συστήµατος κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης και ισχυρών ανέµων. Απαγορεύεται η
εφαρµογή του συστήµατος σε θερµοκρασίες κάτω από τους +5°C και πάνω από τους +35°C. Πρέπει να αποφεύγεται η
εφαρµογή κάτω από απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (µπορεί να δηµιουργηθούν σκιές από τις σκαλωσιές).
Συνίσταται η εφαρµογή λινάτσας πλήρους αδιαφάνειας γύρω από το κτίριο καθ όλη την διάρκεια της εφαρµογής του
Συστήµατος.
Απαγορεύεται η εφαρµογή του συστήµατος επάνω σε µεγάλες ανωµαλίες και µεγάλα κενά. Εφαρµόζουµε µία στρώση σοβά
για να εξοµαλύνουµε τις επιφάνειες. Ένα σταθερό υπόστρωµα είναι υποχρεωτικό για την εφαρµογή του συστήµατος. ∆εν
πρέπει να υπάρχουν ενεργείς ρηγµατώσεις στην επιφάνεια εφαρµογής.
Πρέπει υποχρεωτικά να εφαρµοστεί αστάρι πρόσφυσης µε χαλαζιακή άµµο σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου, προκειµένου
να δηµιουργηθούν ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης, πριν την έναρξη των εργασιών του συστήµατος.
Βήµα 2 Θερµοµονωτικές πλάκες
Επικόλληση
Χρησιµοποιείται ινοπλισµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, µε χαλαζιακή άµµο, τροποποιηµένη µε πολυµερικά πρόσθετα,
κατάλληλη για την συγκόλληση θερµοµονωτικών πλακών σε συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων.
Συµµορφώνεται µε το πρότυπο ETAG 004.
Ο τρόπος εφαρµογής του υλικού συγκόλλησης αλλά και το πάχος επίστρωσης εξαρτώνται από τις ανωµαλίες του
υποστρώµατος. Για υποστρώµατα που δεν είναι επίπεδα η εφαρµογή του υλικού συγκόλλησης γίνεται µε τη µέθοδο
σηµειακής τοποθέτησης, περιµετρικά µε λωρίδα πλάτους περίπου 3-5 cm και στο κέντρο της πλάκας µε 2 ή 3 σβώλους. Το
υλικό συγκόλλησης πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της συνολικής επιφάνειας της πλάκας. Όταν το υπόστρωµα
είναι επίπεδο τότε το υλικό συγκόλλησης µπορεί να εφαρµοστεί µε οδοντωτή σπάτουλα 10mm σε όλη την επιφάνεια της
πλάκας. Στις πλαϊνές επιφάνειες των µονωτικών πλακών δε εφαρµόζουµε υλικό.
Η τοποθέτηση των µονωτικών πλακών πρέπει να είναι ακριβής και επίπεδη. Για το λόγο αυτό η οµοιοµορφία και η
επιπεδότητα της επιφάνειας θα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήµατα µε ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στις γωνίες. Πρέπει
να αποφεύγονται µετατοπίσεις στους αρµούς. Εάν υπάρχουν ανωµαλίες των µονωτικών πλακών πρέπει να εξοµαλύνονται
µε κατάλληλο τριβίδι (12άρι γυαλόχαρτο). Στα παράθυρα τοποθετείται ένα λεπτό κοµµάτι θερµοµονωτικής πλάκας
πρόσωπο µε το προφίλ ώστε να έχουµε άριστη ένωση, επίπεδη και χωρίς κενά.
Τοποθέτηση
Χρησιµοποιούνται πλάκες πολυστερίνης EPS100 πάχους 7cm και συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ≤0,035W/mk. Η
τοποθέτηση των µονωτικών πλακών στις γωνίες της τοιχοποιίας γίνεται µε τρόπο όπου επιτυγχάνεται διασταύρωση αρµών.
Επικαλύπτονται κατά 4-5mm και κόβονται 24 ώρες µετά. Όπως προαναφέρθηκε οι πρώτες δύο σειρές θερµοµονωτικών
πλακών από το σηµείο του εδάφους, δηλαδή µέχρι το ύψος 1,20µ, θα είναι EPS 200 και στα γυρίσµατα των ανοιγµάτων
χρησιµοποιούνται πλάκες πολυστερίνης EPS100 πάχους 3cm.
Πρέπει να αποφεύγονται οι συνδέσεις άκρων στην προέκταση των γωνιών των ανοιγµάτων των προσόψεων (π.χ.
παράθυρα), ώστε να προλαµβάνονται τυχόν ρωγµές σε αυτά τα σηµεία. Χρησιµοποιούνται ολόκληρες πλάκες στα σηµεία
αυτά. ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή υλικού συγκόλλησης στους αρµούς των µονωτικών πλακών. Εάν υπάρχουν κενά µέχρι
4mm γεµίζονται µε αφρό πολυουρεθάνης ελεγχόµενης διόγκωσης. Κενά µεγαλύτερα των 4mm γεµίζονται µε καθαρά λεπτά
κοµµάτια θερµοµονωτικής πλάκας. Οι µονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντιες σειρές σε διάταξη
πλέγµατος ώστε να αποφεύγονται οι συνεχόµενοι κατακόρυφοι αρµοί.
Βήµα 3 Βύσµατα
Χρησιµοποιούνται βύσµατα πλαστικά βιδωτά µε µεταλλική καρφίδα, πιστοποιηµένα κατά ETA σε µήκος 14cm.
Τοποθετούνται 6 βύσµατα ανά τετραγωνικό µέτρο, στα σηµεία ένωσης των µονωτικών πλακών. Τα βύσµατα πρέπει να
εφαρµοστούν αφού η κόλλα έχει πρώτα στεγνώσει (24-48 ώρες).
Εφαρµογή
Για την τοποθέτηση των βυσµάτων ανοίγουµε τρύπες µόνο σε σηµεία που υπάρχει συγκολλητικό κάτω από τη
θερµοµονωτική πλάκα. Τα σηµεία αυτά εντοπίζονται χτυπώντας την πλάκα µε µια µικρή µατσόλα ή ακόµα και µε το χέρι. Η
διάνοιξη των οπών γίνεται µε 8άρι τρυπάνι και χωρίς κρούση για να µην τραυµατιστεί η κόλλα.
Το βάθος της οπής πρέπει να είναι 10mm µεγαλύτερο από το βάθος αγκύρωσης του βύσµατος. Ακολουθεί προσεκτικός
καθαρισµός της οπής και στη συνέχεια τοποθετούνται τα βύσµατα ισόπεδα µε τη µονωτική πλάκα µε τη βοήθεια σφυριού.
Για να δηµιουργηθεί πατούρα ώστε η κεφαλή του βύσµατος να έρθει πρόσωπο µε τη θερµοµονωτική πλάκα πριν την
τοποθέτηση του βύσµατος προηγείται φρεζάρισµα µε ειδική πλαστική φρέζα. Μετά την τοποθέτηση των βυσµάτων
προχωράµε στο στοκάρισµα τους ώστε η επιφάνεια να παραµείνει επίπεδη.
Βήµα 4 Eπίχρισµα βασικής στρώσης
Χρησιµοποιείται ινοπλισµένο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης, µε χαλαζιακή άµµο, τροποποιηµένο µε πολυµερικά πρόσθετα,
κατάλληλο για το σοβάτισµα θερµοµονωτικών πλακών για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης. Συµµορφώνεται µε το
πρότυπο ETAG 004.
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Επιπλέον χρησιµοποιείται αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα βάρους 160 g/m2 και άνοιγµα 4,- 4,5mm για την ενίσχυση της βασικής
στρώσης, κατάλληλο για το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης. Συµµορφώνεται µε το πρότυπο ETAG 004.
Ενισχύονται οι γωνίες στα παράθυρα και στις πόρτες, αλλά και όλες οι γωνίες και τα ανοίγµατα µε τη χρήση των πλαστικών
γωνιόκρανων µε πλέγµα πριν την εφαρµογή της βασικής στρώσης. Γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες απαιτείται
επιπλέον ενίσχυση µε πλέγµα διαστάσεων min 30 x 20 cm. Το πλέγµα εφαρµόζεται διαγώνια. Για τη µετάβαση από κάθετες
σε οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. παράθυρα, συνιστάται η χρήση του ειδικού γωνιόκρανου µε νεροσταλλάκτη.
Εφαρµόζεται το επίχρισµα βασικής στρώσης σε πάχος περίπου 2-3mm µε σπάτουλα ή µε µηχανή ψεκασµού. Η εφαρµογή
γίνεται οµοιόµορφα και σε ολόκληρη την επιφάνεια. Στη συνέχεια εµβαπτίζεται το αλκαλικό υαλόπλεγµα πλάτους 1m στο
επίχρισµα όσο ακόµα είναι νωπό και στη συνέχεια εξοµαλύνεται. Η κάθε λωρίδα πλέγµατος πρέπει να επικαλύπτει την
επόµενη κατά 10cm. Εφαρµόζεται µια δεύτερη στρώση επιχρίσµατος σε πάχος περίπου 1-3mm για να καλυφθεί το
πλέγµα. Το υαλόπλεγµα δεν πρέπει να φαίνεται µετά το πέρασµα της δεύτερης στρώσης. Το συνολικό πάχος της στρώσης
του επιχρίσµατος είναι περίπου 3-5mm.
Στις πρώτες δύο σειρές θερµοµονωτικών πλακών από το σηµείο που τοποθετούνται οι οδηγοί έναρξης (δηλαδή
στα 30εκ από το εδάφους), και συνολικά σε ύψος 1,50µ από το έδαφος, όπου δηλαδή εφαρµόζεται θερµοµονωτική
πλάκα EPS 200 και αφού έχει στεγνώσει πλήρως η κόλλα ( 1-2 µέρες), επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία για
να αυξήσουµε την αντοχή του συστήµατος σε θλίψη.
Βήµα 5 Τελική επιφάνεια
Τελικό Επίχρισµα
Χρησιµοποιείται έγχρωµο επίχρισµα ακρυλικής βάσης µε ενίσχυση σιλικόνης και κοκκοµετρία 1,5-2mm για χρήση ως
σοβάς τελικής στρώσης στο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Για την επιλογή των αποχρώσεων συνίσταται η χρήση πιο φωτεινών επιχρισµάτων (φωτεινότητα > 20). Οι σκούρες
αποχρώσεις απορροφούν πιο έντονα την ηλιακή ακτινοβολία µε κίνδυνο την εµφάνιση ρωγµών λόγω ανάπτυξης
εντονότερων συστολοδιαστολών. Σε κάθε περίπτωση όµως εφαρµόζεται η εγκεκριµένη µελέτη.
Πριν την εφαρµογή του το επίχρισµα αναδεύεται καλά και ελέγχεται εάν η απόχρωση του είναι η αντίστοιχη µε εκείνη της
µελέτης. Αρχικά απλώνεται στην επιφάνεια και στη συνέχεια αποµακρύνεται το υλικό που περισσεύει έτσι ώστε το πάχος
της στρώσης να αντιστοιχεί µε µέγεθος των κόκκων. Για το τρίψιµο του ακρυλικού επιχρίσµατος χρησιµοποιείται πλαστική
σπάτουλα.
Σε ψυχρές καιρικές συνθήκες και υψηλή υγρασία, ο χρόνος στεγνώµατος επιµηκύνεται ενώ αντίθετα σε υψηλές
θερµοκρασίες µε χαµηλά επίπεδα υγρασίας ο χρόνο στεγνώµατος επιταχύνεται.
Σηµαντικά σηµεία του συστήµατος
Στεγάνωση αρµών
Στα σηµεία όπου το σύστηµα έρχεται σε επαφή µε άλλα υλικά του κτιρίου (π.χ.κουφώµατα, κάσες, µαρµαροποδιές,
σωληνώσεις, κλπ) πρέπει να κατασκευάζονται αρµοί στεγάνωσης πλάτους 1,5 έως 2,5cm. Στους αρµούς τοποθετείται
πρώτα κορδόνι και στη συνέχεια γεµίζονται µε κατάλληλο ελαστοµερές-στεγανωτικό υλικό (π.χ. πολυουρεθανική µαστίχη).
Η εφαρµογή του ελαστοµερούς- στεγανωτικού υλικού πρέπει να γίνεται πάνω στο επίχρισµα βασικής στρώσης πριν την
εφαρµογή του τελικού επιχρίσµατος. Επίσης αντί για ελαστοµερές υλικό µπορεί να επιλεγούν κατάλληλα προφίλ από PVC
για λαµπάδες, ποδιές παραθύρων, ενώσεις διαφορετικών υλικών, κλπ. ή ταινίες στεγάνωσης αρµών.
Σηµεία επαφής µε το έδαφος
Σε ύψος 30cm από το έδαφος τοποθετείται οδηγός εκκίνησης αλουµινίου περιµετρικά του κτιρίου και στην επιφάνεια κάτω
από τον οδηγό µέχρι το επίπεδο του εδάφους εφαρµόζονται 3 στρώσεις επαλειφόµενου στεγανωτικού κονιάµατος δύο
συστατικών µε βάση το τσιµέντο και την χαλαζιακή άµµο. Όταν το σύστηµα καταλήγει σε χώµα θα πρέπει να συνεχίζει
τουλάχιστον 20 – 30 cm κάτω από το επίπεδο του χώµατος και στη συνέχεια να προστατεύεται από αποστραγγιστική
µεµβράνη πολυαιθυλενίου ( αυγουλιέρα ) βάρους 500g/m². Όταν το σύστηµα καταλήγει σε σταθερό υπόστρωµα (τσιµέντο),
αφήνουµε αρµό της τάξης του 1cm και στη συνέχεια γίνεται σφράγιση µε κορδόνι και πολυουρεθανική µαστίχη.
Η εφαρµογή του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης, θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο,
το οποίο έχει εκπαιδευτεί και γνωρίζει τους κανόνες ορθής εφαρµογής του συστήµατος.

ΜΟΝΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ
1. Στρώση κλίσεων
Επί της πλάκας σκυροδέµατος εφαρµόζεται στρώση κλίσεων σύµφωνα µε τη µελέτη.
2. Επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας και επάλειψη µε ελαστοµερές οικολογικό ασφαλτικό βερνίκι εµποτισµού
χωρίς διαλύτες, για την µέγιστη πρόσφυση της υγροµόνωσης στο υπόστρωµα. Οι ελάχιστες απαιτούµενες ποσότητες για
προεπάλειψη είναι συνάρτηση του πορώδους του υποστρώµατος. Για επιφάνεια όπως προκύπτει από τη
σκυροδέτηση απαιτούνται περίπου 0,5 kg/m2 ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.
3.Υγροµόνωση µε εφαρµογή πιστοποιηµένου συστήµατος ασφαλτικών ελαστοµερών (SBS) µεµβρανών,
από αρµόδιο φορέα, µε τα εξής χαρακτηριστικά :
1η στρώση : Πάχος 3,0mm, άνω επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου, οπλισµός µη υφαντός πολυεστέρας 180gr/m2 και κάτω
επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου. Κάµψη εν ψυχρώ της µεµβράνης στους -20οC και εφελκυστική αντοχή κατά µήκος
800Ν/5εκ.
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2η στρώση : Πάχος 2,5mm + ψηφίδα, άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα γκρί, οπλισµός υαλοπίληµα 50gr/m2 και κάτω
επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου. Κάµψη εν ψυχρώ της µεµβράνης στους -20οC και εφελκυστική αντοχή κατά µήκος
520Ν/5εκ.
Στεγανοποίηση στηθαίου µε γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης σε κάθε στρώση:
1. Στην πρώτη στρώση χρησιµοποιείται λωρίδα πλάτους 0,20m (10cm οριζόντια και 10cm κάθετα) από την ίδια µεµβράνη.
2. Στη δεύτερη στρώση λωρίδα πλάτους 30cm (20cm στο στηθαίο) από ασφαλτική ελαστοµερή µεµβράνη πάχους 4,0mm
µε άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα γκρί, οπλισµό µη υφαντό πολυεστέρα 180gr/m2 και κάτω επικάλυψη φιλµ
πολυαιθυλενίου. Κάµψη εν ψυχρώ της µεµβράνης στους -20οC και εφελκυστική αντοχή κατά µήκος 800Ν/5εκ.
Η σφράγιση της υγροµόνωσης των στηθαίων θα γίνει µε δύο στρώσεις ασφαλτικής πολυουρεθάνης, πλάτους 8cm,
εφαρµοσµένων στη γωνιακή λωρίδα ενίσχυσης της δεύτερης στρώσης υγροµόνωσης.
Για τη στεγανοποίηση υδρορροών, απαιτείται η χρήση ειδικών τεµαχίων από λαµιναρισµένη ελαστοµερή ασφαλτική
µεµβράνη (2,9mm – οπλισµός από µη υφαντό πολυεστέρα) σε αλουµίνιο (τύπου depco) για τη διασφάλιση της
απορροής των οµβρίων υδάτων και τη µη εισχώρησή τους κάτω από τη στεγανωτική στρώσηΗ άνω επικάλυψη της
µεµβράνης είναι ψηφίδα (ή η προστασία της επιδερµίδας του θερµονωτικού πραγµατοποιείται µε πίληµα από µη
υφαντές ίνες πολυεστέρα ελαχίστου βάρους 170 gr/m2), ο οπλισµός µη υφαντός πολυεστέρας 180gr/m2 και η κάτω
επικάλυψη φιλµ πολυαιθυλενίου. Κάµψη εν ψυχρώ της µεµβράνης στους -20οC και εφελκυστική αντοχή 900Ν/5εκ.
Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου (δώµα – στέγη) θα διακόπτονται οι ασφαλτικές µεµβράνες και η συνέχεια να
αποκαθίσταται µε υλικά δυνάµενα να παραλάβουν τις µετακινήσεις του αρµού σύµφωνα µε την παράγραφο «αρµοί
διαστολής» της παρούσας.
4. Στρώση αποστράγγισης
Προβλέπεται στρώση αποστράγγισης ανάµεσα στη θερµοµόνωση και τη στεγανωτική στρώση που έχει εφαρµοσθεί στη
στρώση κλίσης.
∆ύναται να αποτελείται από :
• µεµβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολληµένο
γεωύφασµα - φίλτρο από πολυπροπυλένιο
• Από διπλά ειδικά φίλτρα (δύο πιλήµατα από ίνες πολυεστέρα) µε ενδιάµεση στρώση κλωστών πολυαµιδίου τρισδιάστατης
δοµής ικανής να αντέχει βάρος τουλάχιστον 1500 kg/m2 (τύπου EKADREIN) ή ανάλογου τύπου.
• Από φύλλα εξηλασµένου πολυαιθυλενίου πάχους 0,6 mm µαιανδρικής διατοµής, βάθους νευρώσεως 6mm, ικανά να
αντέχουν βάρος τουλάχιστον 5000 kg/m2

5. Θερµοµόνωση
Πραγµατοποιείται µε πλάκες ειδικού τύπου από εξηλασµένη πολυστερίνη (X-PS) µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ ~
0,035 W/mK και επικάλυψη κονιάµατος σε πάχος 9(7+2)cm (σύµφωνα µε τη µελέτη). Τοποθετούνται “κουµπωτά”
Το θερµοµονωτικό υλικό να έχει ελεγχθεί για χρήση σε σύστηµα ανεστραµµένης µόνωσης και να έχει εφοδιαστεί µε σχετική
έγκριση από διεθνείς κανονισµούς π.χ. SIA 279 Ελβετίας ή οποιουδήποτε άλλου.
Να υπάρχουν ειδικές περιµετρικές διαµορφώσεις ώστε οι πλάκες να ταιριάζουν σφιχτά κατά την τοποθέτηση (πατούρες
αρσενικού - θηλυκού) και να αποφευχθεί ο κίνδυνος µετατόπισης τους από τις καιρικές συνθήκες. Το συνολικό βάρος να
µην είναι λιγότερο από 40kg/m2. Όσον αφορά την επικάλυψη, να πληρεί τον Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος ΦΕΚ 266 της 9/5/85 και το σχέδιο ΕΛΟΤ 703. ∆ιαπερατότητα από το νερό του µονωτικού υλικού κατά DIN
53434. Η ενδεχόµενη κόλλα επικόλλησης της επένδυσης στο θερµοµονωτικό υλικό πρέπει να µην περιέχει διαλυτικά ή
άλλα χηµικά που θα µπορούσαν να βλάψουν το θερµοµονωτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα να συγκολλά επαρκώς τα δύο
στοιχεία. Η σύνθετη πλάκα να συνοδεύεται από πίνακες µεγίστων υψών χρήσης της, όσον αφορά την υφαρπαγή από
αέρα. Σε περίπτωση κινδύνου από ανεµοαναρρόφηση πρέπει να προτείνονται λύσεις από τον Ανάδοχο και να
εφαρµοστούν κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία.
Απαιτείται γραπτή εγγύηση υλικού και εργασίας τοποθέτησης.

Θερµοµονώσεις ειδικών περιοχών και σηµείων δώµατος για την αποφυγή θερµικών γεφυρών
Βλέπε σχετικά ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1415 ΕΛΟΤ και συγκεκριµένα:
- για τη θερµοµόνωση των στηθαίων: σχήµατα 12.14, 12.16, 12.18
- για τις θερµοµονώσεις αρµών διαστολής κτιρίου: σχήµατα 12.28 έως 12.39
- για τα στόµια υδρορροών: σχήµατα 12.48 έως 12.51
- για τις διελεύσεις αγωγών από το ∆ώµα: σχήµατα 12.54 έως 12.57
− για τις ανεστραµµένους δοκούς: σχήµα 12.59

ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
Αντικείµενο
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στη σφράγιση, στον αέρα και στο νερό των παρουσιαζοµένων αρµών στα οικοδοµικά
έργα, µε µαστίχες εφαρµοζόµενες εν ψυχρώ σε άµορφη ή µορφοποιηµένη κατάσταση.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε αρµούς που το εύρος τους µεταβάλλεται υπό την επίδραση διαφόρων
παραγόντων (µεταβολή θερµοκρασίας, µεταβολή υγρασίας, ερπυσµός ή διόγκωση πήξης, περιοδική ή άτακτη φόρτιση
κλπ.) και αναφέρεται σε σύγχρονα υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως.
Αρµοί µικρού εύρους κίνησης
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αρµοί µεταξύ τοίχων και κουφωµάτων που στηρίζονται µηχανικά.
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Αρµοί των οποίων το εύρος µεταβάλλεται σηµαντικά
Λόγω εναλλαγής φορτίσεων σε υγροθερµικές καταπονήσεις, όπως π.χ. στα υαλοπετάσµατα όψεων.
Σε παρόµοιους αρµούς παρουσιάζονται συνήθως εφελκυστικές, θλιπτικές και διατρητικές καταπονήσεις.
Αρµοί µεγάλου εύρους
Επιβάλλονται για αντισεισµικούς λόγους.
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΟΥ
Αποτελούνται γενικά από διογκωµένο αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστών κυψελών υπό µορφή κυλινδρικών ή ορθογωνικών
κορδονιών.
ΑΜΟΡΦΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Πρόκειται για µαστίχες διαφόρων χηµικών οικογενειών που τοποθετούνται επί τόπου µε εξέλαση.∆ιακρίνονται σε:
Πλαστικές µαστίχες (συµβολισµός P)
Μετά την εφαρµογή τους, στερεοποιούνται µε στέγνωµα, δηλαδή µε εξαέρωση των πτητικών τους (νερό, διαλύτες).
Μετά το στέγνωµα διατηρούν πλαστικές ιδιότητες, δηλαδή παρουσιάζουν περιορισµένη ελαστικότητα (συµπεριφορά
«τσίχλας»), χαµηλή πρόσφυση στα τοιχώµατα του αρµού και µειωµένη συνοχή (απλή ή πολλαπλή ρηγµάτωση στη µάζα
της).
Στις πλαστικές µαστίχες υπάγονται:
Οι µαστίχες BUTYLS από συνθετικό ελαστικό µε βάση το ISOPRENE και ISOBUTYLENE.
Οι ακρυλικές µαστίχες µε βάση τις ακρυλικές ρητίνες σε διάλυµα διαλύτη ή σε υδάτινη διασπορά.
Ελαστικές µαστίχες (συµβολισµός Ε).
Μετά την εφαρµογή τους, στερεοποιούνται όταν:
Είναι ενός συστατικού, µε πολυµερισµό µε την υγρασία της ατµόσφαιρας.
Είναι δύο ή περισσοτέρων συστατικών µε εσωτερική αντίδραση.
Μετά την στερεοποίηση διατηρούν ελαστικές ιδιότητες, δηλαδή η µαστίχα επανακτά την αρχική της µορφή και θέση όταν
εξαλείφονται οι καταπονήσεις από τις κινήσεις του αρµού.
Στις ελαστικές µαστίχες υπάγονται οι µαστίχες πολυουρεθάνης και οι µαστίχες σιλικόνης για τις οποίες απαιτείται ή όχι η
χρήση ασταριού.
Ειδικά οι µαστίχες σιλικόνης διακρίνονται σε αυτές που δύνανται να τοποθετηθούν σε πορώδη υποστρώµατα ή σε λεία και
σε αυτές που τοποθετούνται σε υγρούς χώρους.
Σηµειώνεται ότι από πλευράς αντοχής στη φωτιά, χρησιµοποιούνται µόνο οι µαστίχες σιλικόνης ειδικής σύστασης.
Ικανότητα ολικής κίνησης του υλικού %.
Οι µαστίχες που τοποθετούνται µε εξέλαση κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα της ολικής κίνησης του υλικού
όπως στον επόµενο πίνακα.
Κατηγορία
Κατηγοριοποίηση υλικών µε βάση την ικανότητας ολικής
κίνησης του υλικού
25 Ε
25
12,5 Ε ή 12,5 P
12,5
7,5 P
7,5
Το γράµµα Ε αναφέρεται στις ελαστικές µαστίχες και το γράµµα Ρ στις πλαστικές.
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Υλικά πλήρωσης από ελαστοµερείς ταινίες, κορδόνια, ή κοίλες σωληνωτές διατοµές από αφρώδη πολυουρεθάνη ή
πολυαιθυλένιο µε κλειστές ή ανοικτές κυψέλες, ή ίνες πολυπροπυλενίου ή µαλακό PVC.
Υλικά σφράγισης όπως πιοπάνω, αλλά εµποτισµένα,είτε στην µάζα τους, είτε στην περίµετρό
τους µε συγκολλητικά
υλικά.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥ
Γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα,ανοξείδωτος χάλυβας, ορείχαλκος, ή αλουµίνιο, που κόβονται, τρυπώνται και
µορφοποιούνται σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές του έργου.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά τοποθετηµένου υλικού σφράγισης
Επίδραση της θερµοκρασίας: πρέπει να αντέχουν σε ακραίες θερµοκρασίες (-100 C, 700 C), να µη συστέλλονται και να µη
σκληραίνουν όπως και να µη µεταβάλλεται η ελαστική τους συµπεριφορά.
Επίδραση του νερού: πρέπει να αντέχει στην άµεση επίδραση του νερού µετά τη σκλήρυνση του ή ακόµα σε κατάσταση µη
σκληρυµένη.
Επίδραση της ηλιακήςακτινοβολίας:πρέπει να µην υφίσταταιχηµική αλλοίωση και αλλαγή χρώµατος.
Επίδραση χηµικών παραγόντων: πρέπει να αντέχει στην ατµοσφαιρική ρύπανση και στα προϊόντα συντήρησης και
καθαρισµού τοίχων και δαπέδων.
Επίδραση της φωτιάς: στην περίπτωση που απαιτείται αντοχή στη φωτιά του υλικού, θα επιλέγεται ειδικής σύστασης
µαστίχα σιλικόνης.
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του υλικού σφράγισης
Επίσης, τα υλικά αρµών διαφοροποιούνται και µε βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Εάν είναι ενός ή δύο συστατικών.
Εάν απαιτείται ή όχι η χρήση ασταριού πριν από την εφαρµογή του υλικού.
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Το είδος των επιφανειών επαφής του υλικού: εάν είναι λείο ή πορώδες που οδηγεί σε διαφορετική επιλογή υλικού.
Η συµβατότητα του υλικού αρµολόγησης µε τα υπόλοιπα οικοδοµικά υλικά που θα είναι σε µόνιµη επαφή.
Ο κίνδυνος ρύπανσης των υλικών που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τη µαστίχα.
Εάν οι εσωτερικοί χώροι όπου θα εφαρµοσθεί το υλικό παρουσιάζουν έντονη σχετική υγρασία.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Υλικά σφράγισης δύο συστατικών πρέπει να αναµιγνύονται µε τον υποδεικνυόµενο από τον παραγωγό τρόπο, αναλογίες
και συνθήκες ώστε να παραχθεί σωστά το τελικό υλικό σφράγισης.
Η παρασκευαζόµενη ποσότητα θα είναι τόση, όση το συνεργείο µπορεί να χρησιµοποιήσει µέσα στον χρόνο πριν από
την έναρξη της πήξης του, όπως ορίζει ο παραγωγός του υλικού.
Αναµειγµένο υλικό που έχει ξεπεράσει τον χρόνο αυτό θα απορρίπτεται.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ελάχιστα και µέγιστα πλάτη αρµών ανάλογα του οικοδοµικού στοιχείου-επιλογή κατηγορίας σφράγισης
Τα συνηθισµένα σφραγιστικά υλικά είναι πρακτικά αποδοτικά σε πλάτη αρµών από 5mm έως 40mm.
Ενδεικτικά αναφέρεται:
Όταν πρόκειται για αρµούς µε παράλληλες επιφάνειες µεταξύ στοιχείων Ο.Σ. ή τοιχοποιίας θα είναι το ελάχιστο / µέγιστο
πλάτος 8/40 µε βάθος αρµολόγησης το ½ του πλάτους µε ελάχιστο 8mm.
Η κατηγορία του υλικού θα είναι 25 Ε.
Όταν πρόκειται για αρµούς µε παράλληλες επιφάνειες µεταξύ στοιχείων ελαφριών αρµών θα είναι το ελάχιστο/µέγιστο
πλάτος 5/30 µε βάθος αρµολόγησης το ½ του πλάτους µε ελάχιστο 5mm.
Η κατηγορία του υλικού θα είναι 25 Ε.
Όταν πρόκειται για αρµούς µε παράλληλες επιφάνειες µεταξύ στοιχείων Ο.Σ. ή τοιχοποιίας αφενός και εξωτερικών
κουφωµάτων θα είναι το ελάχιστο / µέγιστο πλάτος 5/20 µε βάθος αρµολόγησης το ½ του πλάτους, µε ελάχιστο 5mm.
Η κατηγορία του υλικού θα είναι 25 Ε.
Όταν πρόκειταιγια αρµούς µεγάλου πλάτους (αντισεισµικοί αρµοί) θα αντιµετωπίζονται ως άνω.
Όταν πρόκειται για αρµούς πολύ µικρού πλάτους, εάν τα τοιχώµατα του αρµού είναι από ποροµπετόν ή από Ο.Σ. θα
πρέπει να διευρυνθεί το πλάτος µε τροχό (εφόσον δεν θίγεται οπλισµός).
Πυροφραγµοί
Αρµοί διαστολής κάθετοι σε οικοδοµικά στοιχεία που διαχωρίζουν πυροδιαµερίσµατα πρέπει να φράσσονται µε υλικό
ανθεκτικό στην φωτιά (πυροφραγµός), όπως συνιστά ο παραγωγός των υλικών.
Οι πυροφραγµοί πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε να αποφράσσουν τελείως τον αρµό, να µην επιτρέπουν την δίοδο
καπνών και να είναι ανυποχώρητοι σε περίπτωση πυρκαγιάς για χρονικό διάστηµα όσο και το οικοδοµικό στοιχείο.
Θερµογέφυρες – Ηχογέφυρες
Αρµοί διαστολής κάθετοι σε εξωτερικούς τοίχους πρέπει να σφραγιστούν να γεµίσουν τόσο, ώστε να µην παρεµποδίζεται η
σωστή σφράγισή τους µε θερµοµονωτικό υλικό, ώστε να µην δηµιουργηθεί θερµογέφυρα.
Για την εργασία αυτή συνιστώνται πλάκες ή κορδόνια ή παπλώµατα ορυκτών ινών, τα οποία αποσβένουν και τον ήχο, που
τοποθετούνται συµπιεσµένα (15%-25%) στον αρµό για να παρακολουθούν την µεταβολή του χωρίς να εξαρµώνονται.
Σφράγιση µε µαστίχες ή ρευστά υλικά
Πρώτα καλύπτονται οι εµφανείς επιφάνειες των υλικών ένθεν και εκείθεν του αρµού µε αυτοκόλλητες ταινίες, οι οποίες δεν
πρέπει να είναι πορώδεις ή απορροφητικές, δεν λερώνουν τις επιφάνειες όπου επικολλούνται και δεν επηρεάζουν τα
σφραγιστικά υλικά.
Ακολουθεί έλεγχος ότι έχουν καλυφθεί σωστά όσες επιφάνειες πρέπει να καλυφθούν και επιστρώνεται το αστάρι. Η
επίστρωση πρέπει να γίνει µε τον τρόπο που υποδεικνύει ο παραγωγός του (βούρτσα, πινέλο, ρολό κλπ.), προσεκτικά,
ώστε να διαποτίσει πλήρως την επιφάνεια στην οποία θα προσκολληθεί το σφραγιστικό χωρίς ξεχειλίσµατα.
Μετά το στέγνωµα του ασταριού, τοποθετείται µε πίεση το κορδόνι διακοπής πρόσφυσης και περιορισµού του πάχους
του σφραγιστικού χωρίς στριψίµατα ή πτυχώσεις.
Το κορδόνι πρέπει να είναι επαρκώς συµπιεσµένο (15%-25% του όγκου του) µέσα στον αρµό και να είναι ανυποχώρητο
στην πίεση εφαρµογής του σφραγιστικού, ώστε το τελευταίο να γεµίσει όλες τις κοιλότητες και τα κενά.
Στους αρµούς όπου έχει τοποθετηθεί πυροφραγµός ή θερµοµόνωση και εφόσον σ’ αυτά δεν προσφύεται το σφραγιστικό,
µπορεί να παραληφθεί το κορδόνι διακοπής πρόσφυσης και περιορισµού του βάθους, πρέπει όµως ο πυροφραγµός ή η
θερµοµόνωση να έχουν τοποθετηθεί σωστά ώστε το πάχος του σφραγιστικού να είναι το κατάλληλο.
Ακολουθεί η έγχυση του σφραγιστικού. Η έγχυση θα γίνεται µε τα κατάλληλα εργαλεία, όπως υποδεικνύει ο παραγωγός ή ο
προµηθευτής των υλικών.
Το σφραγιστικό θα πρέπει να εφαρµόζεται µε ελαφριά πίεση, ώστε να κολλάει πλήρως και σε όλη τους την έκταση στις
επιφάνειες επαφής και να γεµίζει όλο το κενό που έχει προετοιµαστεί να διατεθεί για γέµισµα χωρίς φυσαλίδες
εγκλωβισµένου αέρα.
Μετά την έγχυση και πριν αρχίσει η πήξη του σφραγιστικού, είναι απαραίτητο το στρώσιµό του σε κάποια από τις µορφές
που παρουσιάζονται στο παράρτηµα. Για το στρώσιµο, θα επιλέγονται εργαλεία από συνθετικά υλικά ή µέταλλο πλάτους
όσο το πλάτος του αρµού και αντίστοιχης αρνητικής µορφής. Καλό είναι, το εργαλείο στρωσίµατος να εµβαπτίζεται σε
κάποιο υγρό που να παρεµποδίζει την πρόσφυση του σφραγιστικού σε αυτό, όπως
συνιστά ο παραγωγός του
σφραγιστικού (π.χ. σαπουνάδα). Το στρώσιµο θα γίνεται προσεκτικά χωρίς η προστατευτική επάλειψη του εργαλείου να
έρχεται σε επαφή µε τις ασταρωµένες επιφάνειες πριν από το σφραγιστικό και έτσι ώστε να µη εγκλωβίζονται φυσαλίδες
αέρα και ξένα υλικά στη µάζα του σφραγιστικού.
Αµέσως µετά το στρώσιµο θα αφαιρούνται προσεκτικά οι ταινίες προστασίας των επιφανειών ένθεν και εκείθεν του αρµού.
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Στους αρµούς µε πλάτος µεγαλύτερο των 15mm η εφαρµογή της µαστίχας γίνεται σε διαδοχικές φάσεις. Στην περίπτωση
αυτή οι δύο πρώτες φάσεις 1 και 2 τοποθετούνται στις επιφάνειες επαφής του αρµού.
Η σφράγιση αρµών µε κάθετες µεταξύ τους επιφάνειες επαφής του υλικού τριγωνικής ορθογωνικής διατοµής, πλευράς
τριγώνου 10mmΧ10mm χρησιµοποιείται κυρίως σε εργασίες ανακαίνισης αρµολόγησης.
Μετά την σφράγιση, πρέπει οπωσδήποτε να διενεργείται µακροσκοπικός τουλάχιστον έλεγχος της εκτελεσµένης εργασίας.
Οι εργασίες σφράγισης πρέπει να εκτελούνται όταν ο αρµός ηρεµεί στο µέσο εύρος (συνήθως θερµοκρασίες 15-20οC) για
να αξιοποιείται κατά το δυνατόν καλύτερα το εύρος συµπίεσης-έκτασης του σφραγιστικού υλικού και
για να µη βρίσκεται σε ακραίες συνθήκες.
Σφράγιση µε µορφοποιηµένα υλικά
Κάλυψη και αστάρωµα των επιφανειών ένθεν και εκείθεν του αρµού όπως στο 3.7.4. και στη συνέχεια ακολουθεί η
τοποθέτηση του σφραγιστικού, το οποίο πρέπει να είναι συµπιεσµένο (15%- 25%), ώστε να µπορεί να παρακολουθεί την
µεταβολή του «α» του αρµού.
Πρώτα αφαιρείται η προστασία της συγκολλητικής ύλης από τη µία πλευρά του σφραγιστικού, ώστε αυτό να
προσκολληθεί στην αντίστοιχη πλευρά του αρµού και κατόπιν συµπιέζεται και οδηγείται στον αρµό.
Κατά τον χρόνο αποσυµπίεσης αφαιρείται και η προστασία της συγκολλητικής ύλης και της άλλης πλευράς.
Επειδή η εργασία είναι δύσκολη και απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση, τα σφραγιστικά αυτά καλό είναι να χρησιµοποιούνται για
σφράγιση αρµών που δηµιουργούνται µε την εν σειρά τοποθέτηση των δηµιουργούντων τον αρµό στοιχείων π.χ. µεγάλα
προκατασκευασµένα στοιχεία που τοποθετούνται διαδοχικά, κουφώµατα κλπ.
Κατά την τοποθέτηση πρέπει το σφραγιστικό να είναι ευθυγραµµισµένο σε όλο το µήκος του, διαφορετικά αναπτύσσει
τάσεις και εξαρµώνεται.
Κάλυψη
Τα σύγχρονα σφραγιστικά όταν είναι υπερβολικά εκτεθειµένα σε µηχανικές κακώσεις και σε προσβολές από την υπεριώδη
ακτινοβολία και το όζον, πρέπει να προστατεύονται µε καλύµµατα από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ή ανοξείδωτο χάλυβα, ή
ορείχαλκο πάχους τουλάχιστον 1.20mm, ή προβαµµένα φύλλα αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 1,50mm.
Τα καλύµµατα πρέπει να έχουν πλάτος 70mm µεγαλύτερο από κάθε πλευρά του αρµού (δηλαδή 70+ «α» +70), να είναι
ελαφρά κυρτωµένα και να στερεώνονται µηχανικά από τη µία τους µόνο πλευρά µε διαστελλόµενα βύσµατα Μ6 και
αντίστοιχα ανοξείδωτες ή ορειχάλκινες βίδες Μ4 ανά 1,00mm και το πολύ 0,15m από τα άκρα τους.
Η κοπή, το τρύπηµα και η µόρφωση των µεταλλικών φύλλων πρέπει να γίνεται στο εργαστήριο ειδικευµένου
κατασκευαστή, ώστε τα καλύµµατα να είναι οµοιόµορφα αισθητικά και τεχνικά άρτια, για να εφαρµόζουν ακριβώς και να µην
ατυχήµατα και τραυµατισµούς στους χρήστες του κτιρίου. Στα άκρα θα πρέπει να έχουν οπές διαµέτρου 6mm, ώστε το
κενό πίσω τους να αερίζεται.
Προστασία
Κατά την εφαρµογή θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την εξασφάλιση των συνθηκών που συνιστά ο παραγωγός των
υλικών.
Οι εργασίες πλήρωσης, σφράγισης και κάλυψης αρµών θα προστατεύονται σε όλα τα στάδια κατασκευής τους από τις
επόµενες εργασίες µε ανθεκτικά καλύµµατα, ώστε να εξασφαλίζονται από τυχαία περιστατικά.
Στην προστασία των υλικών σφράγισης δεν επιτρέπεται ο χρωµατισµός αυτών ή η αδιαβροχοποίηση µε σχετικό υλικό
εκτός εάν έχει προκληθεί ειδική µελέτη-έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν θα προκύψουν προβλήµατα στη µηχανική
συµπεριφορά του υλικού και στη χηµική συµβατότητα.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
Πριν από την παράδοση του έργου, θα αφαιρούνται δειγµατοληπτικά τα καλύµµατα προστασίας των αρµολογήσεων για
επιθεώρηση των σφραγίσεων για τη διαπίστωση εάν παρουσιάζονται ατέλειες (ασυνέχειες υλικού, αποκολλήσεις από τις
επιφάνειες επαφής, ρηγµατώσεις) ή εάν έχουν αφαιρεθεί οι προσωρινές προστατευτικές χαρτοταινίες που τοποθέτησαν
εκατέρωθεν του αρµού ή εάν έχουν καθαρισθεί οι επιφάνειες εκατέρωθεν του αρµού από υπολείµµατα υλικού.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Οι εργασίες θερµοµονώσεων, υγροµονώσεων και σφράγισης θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία
υπό την καθοδήγηση τεχνικού µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα :
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής
προστασίας (ΜΑΠ)
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία: αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες,
εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης, παρασκευής και διάστρωσης ελαστοµερών µειγµάτων, µεταφοράς υλικών,εργαλεία
χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση κλπ.
γ) να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς
καθυστέρηση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές της Επίβλεψης
ε) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση ελαχίστης επιφάνειας 5m2 ή µήκους τουλάχιστον 1,50m (για αρµούς) σε
θέση που θα υποδειχθεί. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές
εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό.
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εργασία θα εκτελείται τµηµατικά κατά ολοκληρωµένα όµως τµήµατα. Οι εργασίες κάθε τµήµατος θα αρχίζουν µόλις
ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του οικοδοµικού στοιχείου που πρόκειται να µονωθεί, έχουν αποκτηθεί οι
απαιτούµενες αντοχές και έχει αποβληθεί τυχούσα περιεχόµενη υγρασία (τουλάχιστον 28 ηµέρες για τις εργασίες
σφράγισης) και έχουν ολοκληρωθεί - ελεγχθεί οι προηγούµενες στρώσεις και η στρώση κλίσης στην περίπτωση που το
φέρον στοιχείο είναι οριζόντιο.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα έχουν αποµακρυνθεί τα υπολείµµατα και τα άχρηστα των προηγουµένων εργασιών
και θα έχει καθαριστεί η περιοχή.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.
Επίσης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την άµεση συνέχιση των εποµένων σταδίων εργασιών που καλύπτουν τις
µονώσεις και τις προστατεύουν από τις περιβάλλουσες συνθήκες.
ΧΑΡΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Η χάραξη θα γίνεται µε γνώµονα την κατά το δυνατό καλύτερη εφαρµογή των υλικών για αποφυγή θερµογεφυρών και την
µικρότερη δυνατή σπατάλη του.
Η διάταξη των µονωτικών υλικών πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και σε συνδυασµό µε την απαίτηση
ενσωµάτωσης στηριγµάτων σκελετών για επενδύσεις τοίχων και οροφών έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρµοί και να
αποφεύγονται τα µικρά κοµµάτια στην περίµετρο και οι άσκοποι τραυµατισµοί των θερµοµονωτικών και εξασφαλίζονται: η
καλλίτερη δυνατή επαφή µε τα οικοδοµικά στοιχεία, οι σωστές στάθµες και οι σωστές κλίσεις απορροής νερών όπου
απαιτείται.
Θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών που θα επικολληθούν σφραγιστικά για να
καθοριστούν οι απαιτούµενες επεµβάσεις σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες από τη µελέτη και τις
προδιαγραφές επιφάνειες και επίπεδα µέσα στις επιτρεπόµενες ανοχές.
Η χάραξη θα υλοποιείται µε ράµµατα και σήµανση πάνω στα οικοδοµικά στοιχεία και όπου αλλού απαιτείται.
Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. Ο εργολάβος θα παράσχει ότι
απαιτείται για τον έλεγχο στην Επίβλεψη.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του αναδόχου κατασκευής της µόνωσης.
Πλαίσια ανοιγµάτων, ψευτόκασσες, στηρίγµατα σκελετών επενδύσεων τοίχων και οροφών, στηρίγµατα υπερκατασκευών,
πρόσθετα στοιχεία επάνω και γύρω από τοίχους, τα δώµατα, τα πατώµατα και τις στέγες, αεραγωγοί, σωληνώσεις κλπ.
που διατρυπούν τις µονώσεις θα έχουν προβλεφθεί ή θα έχουν τοποθετηθεί µε τα απαιτούµενα κενά και ανοχές για να
µονωθούν και αυτά κατά το παρόν στάδιο εργασιών, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο
απαραίτητος συντονισµός.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σφράγιση:
Σε κλειστούς χώρους επιβάλλεται η εξασφάλιση καλού αερισµού γιατί µπορεί ορισµένα υλικά να αναδίδουν τοξικούς
ατµούς.
Η προετοιµασία των επιφανειών πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν την εφαρµογή των σφραγιστικών έτσι, ώστε οι
επιφάνειες στις οποίες θα προσκολληθούν τα σφραγιστικά υλικά να είναι όσο το δυνατό πιο πρόσφατα καθαρισµένες.
Ο αρµός: Θα καθαρίζεται στο απαιτούµενο βάθος από υλικά που χρησιµοποιήθηκαν βοηθητικά για την διαµόρφωση και
την προστασία του κατά την κατασκευή των οικοδοµικών στοιχείων, π.χ. πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης, ξυλόµαλλου
τύπου (Heraklit) ή ανάλογου τύπου, ξύλινες τάβλες πηχάκια κλπ.
Θα ελέγχεται, ότι είναι διαµπερής και σε κανένα σηµείο του δεν υπάρχουν στερεά κατάλοιπα που µπορούν να εµποδίσουν
την κίνησή του ή να προκαλέσουν ανεπιθύµητες παραµορφώσεις των επιφανειών και ευπαθή σηµεία στην σφράγιση, ή να
δηµιουργήσουν ηχογέφυρες ή θερµογέφυρες.
Σκυροδέµατα, τοιχοποιίες (όλα τα είδη), ανυάλωτα κεραµικά και άλλα πορώδη υλικά πρέπει να είναι ξερά και να
καθαρίζονται τελείως από σαθρά, εύθρυπτα και παγοπληγέντα τµήµατα από πηγµένο γαλάκτωµα τσιµέντου, από υλικά
αποκόλλησης ξυλοτύπων, από στεγανοποιητικές επιχρίσεις, επιφανειακούς εργοταξιακούς ρύπους και να εκτραχύνονται
στο µετρό που συνιστά ο παραγωγός των σφραγιστικών υλικών.
Ο καθαρισµός θα εκτελείται µε συρµατόβουρτσες, αµµοβολή, τρόχισµα, έκπλυση µε οξέα και ξέπλυµα και τα προϊόντα
του καθαρισµού θα αποµακρύνονται µε πεπιεσµένο αέρα από µηχανές χωρίς φίλτρο λαδιού, ή µε απορρόφηση κενού.
Οι εργασίες πρέπει να προγραµµατίζονται έτσι ώστε, προετοιµασµένοι αρµοί να σφραγίζονται την ίδια εργάσιµη ηµέρα.
Λείες χωρίς πόρους επιφάνειες όπως µέταλλα, γυαλί, επισµαλτώσεις, εφυαλώσεις και κεραµικά χωρίς πόρους πρέπει να
καθαρίζονται µε χηµικά που δεν επιδρούν στα υποστρώµατα (να ερωτάται ο παραγωγός ή ο προµηθευτής τους) και δεν
καταστρέφουν προστατευτικές επιστρώσεις π.χ. αντισκωριακές σε χαλύβδινες επιφάνειες, ανοδίωση σε αλουµίνιο κλπ.).
Ο καθαρισµός πρέπει να γίνεται σχολαστικά µε ξερό πανί ή χαρτί που δεν περιέχει λάδι, ούτε αφήνει χνούδι, τα
οποία
διαβρέχονται µε το χηµικό καθαρισµού χωρίς αυτά να εµβαπτίζονται σ’ αυτό (για να µη λερωθεί το καθαριστικό) και στη
συνέχεια οι επιφάνειες σκουπίζονται µε καθαρό πανί ή χαρτί που δεν αφήνουν χνούδι, ούτε περιέχουν λάδι και δεν θα
αφήνεται το καθαριστικό να στεγνώσει πάνω σε αυτές. Η σφράγιση πρέπει να ολοκληρώνεται αµέσως µετά τον καθαρισµό,
άλλως ο καθαρισµός θα επαναλαµβάνεται.
Μονώσεις:
Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα στρωθούν µονωτικά υλικά πρέπει να είναι ξερές, γερές, επίπεδες, οµαλές, καθαρές και
να µην περιέχουν βλαπτικά στοιχεία για τα µονωτικά υλικά, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτησή τους. Εφόσον
διαπιστωθούν ελαττώµατα, αυτά πρέπει να αποκαθίστανται από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
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Υγρές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από περαιτέρω ύγρανση και να αφήνονται να στεγνώσουν τελείως. Κατά τα
λοιπά, οι επιφάνειες θα καθαρίζονται από υπολείµµατα κονιαµάτων, σαθρά τµήµατα, εξοχές, ορυκτέλαια και διαλύτες και
στη συνέχεια οι κοιλότητες να γεµίζονται µε λεπτά τσιµεντοκονιάµατα.
Όµοια µε λεπτά τσιµεντοκονιάµατα ή λεπτά πολυµερικά κονιάµατα θα γεµίζονται και τυχόν εκτεταµένες ρηγµατώσεις.
Κατά τις επισκευές θα καταβάλλεται προσοχή, ώστε στις επισκευαζόµενες επιφάνειες να µην δηµιουργείται επιδερµίδα
(πέτσα) από ξεχειλίσµατα τσιµέντου.
Εργασίες µονώσεων θα εκτελούνται εφόσον στα οικοδοµικά στοιχεία που µονώνονται έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πήξης
των συστατικών τους, κονιοδεµάτων και κονιαµάτων (τουλάχιστον 4 βδοµάδες µετά το πέρας τους) και έχει αποβληθεί
τυχόν υγρασία από γειτονικές κατασκευές.
Τα µονωτικά υλικά θα διατηρούνται ξερά και µετά την τοποθέτησή τους θα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, τα
νερά και τα στραγγίσµατα επόµενων εργασιών και την υγρασία του περιβάλλοντος µε κατάλληλα πρόχειρα καλύµµατα
µέχρι την οριστική κάλυψή τους.
Oι εργασίες µονώσεων και επικαλύψεών τους θα εκτελούνται εν παραλληλία, µε διαφορά µίας το πολύ εργάσιµης ηµέρας.
Προσωπικό, υλικά και ελαφρά µεταφορικά µέσα δεν επιτρέπεται να διακινούνται και να παραµένουν πάνω σε ακάλυπτες
µονωτικές στρώσεις, εκτός αν τοποθετηθούν προσωρινά σκληρά δάπεδα (ξύλινα µαδέρια, φύλλα κόντρα πλακέ,
µοριοσανίδες κλπ.).
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα πρέπει να µην αναπτύσσουν δυσµενείς αλληλεπιδράσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται στα σχέδια, στις
περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας.
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη.
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της παρούσας, δεν θα γίνονται
αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι
ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία.
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ).
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
- Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test method: Puncture resistance Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.
- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks
-- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.
- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.
- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).
γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο απαιτείται σύµφωνα µε τις
οδηγίες του παραγωγού µεµβράνης και των υλικών συγκόλλησης,
καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των συγκολλητικών υλικών και των σφραγιστικών από µέρη
του σώµατος.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες
ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα
αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι
χώροι από τις κόλλες, τα κονιάµατα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα
παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται σύµφωνα µε τα καθορισµένα στα
συµβατικά τεύχη του έργου.
Οι εργασίες των θερµοµονώσεων επιµετρώνται σε τ.µ. ανάλογα µε το πάχος της αντίστοιχης µόνωσης.
Η στεγάνωση υπογείου-δώµατος κλπ πληρώνεται µε το αντίστοιχο συµβατικό άρθρο και περιλαµβάνει όλα τα υλικά- µικρουλικά για την άρτια εργασία σύµφωνα µε την παρούσα, ακόµα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο.
Οι εργασίες σφράγισης όλων των αρµών του έργου δεν επιµετρώνται ξεχωριστά εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα
συµβατικά τεύχη.
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ΟΙΚ-ΣΤΠ5 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Αντικείµενο
Η παρούσα προδιαγραφή συµπληρώνει την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009 όσον αφορά στις απαιτήσεις ποιότητας
κύριων και παρελκόµενων υλικών προµήθειας και ασφαλούς τοποθέτησης των κάθε είδους κουφωµάτων, διαχωριστικών,
κατασκευών σκιασµού. Τα µεγέθη, οι µορφές, ο τρόπος λειτουργίας, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και οι συσχετισµοί µεταξύ των
κουφωµάτων, αναφέρονται στη µελέτη του έργου, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
Ηχοµονωτικά κουφώµατα
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κτηριοδοµικού Κανονισµού για την ηχοπροστασία των κτιρίων, τα εσωτερικά και τα
εξωτερικά κουφώµατα αποτελούν οικοδοµικά διαχωριστικά στοιχεία και, κατά συνέπεια, ακολουθούν την ίδια λογική του
υπολογισµού της ηχοµείωσης. Ο τρόπος στερέωσης αποτελεί σηµαντικό ηχοµονωτικό παράγοντα.
Θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου
Όλα τα κουφώµατα που τοποθετούνται στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων καθώς και σε εσωτερικούς τοίχους µεταξύ
χώρων κύριας χρήσης και µη θερµαινόµενων-µη θερµοµονωµένων χώρων είναι θερµοµονωτικά.
Οι απαιτήσεις θερµοµόνωσης του ολοκληρωµένου συστήµατος µε τους υαλοπίνακες ή και τα αδιαφανή επίπεδα στοιχεία
πλήρωσης των διακένων των πλαισίων ως ενιαία σύνολα καταγράφονται στη µελέτη του έργου.
Αντιδιαρρηκτικά κουφώµατα
Είναι αυξηµένης αντοχής έναντι διάρρηξης και οποιασδήποτε άλλης βίαιης ενέργειας, πλην αυτής της βαλλιστικής. Στα
κουφώµατα αυτά επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του σχεδιασµού κυρίως στην αυξηµένη αντοχή των µηχανισµών
ασφάλισης (κλειδώµατος) των στροφέων (µεντεσέδων), τον τρόπο στερέωσής τους στα δοµικά στοιχεία την ενίσχυση των
ψευδοκασών και τον σχεδιασµό ειδικών διατοµών αλουµινίου.
Θερµοµονωτικά ανοιγόµενα-ανακλινόµενα ή σταθερά κουφώµατα αλουµινίου και ανοιγόµενες πόρτες αλουµινίου
Κάθε προφίλ θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες διατοµές αλουµινίου καταλλήλων γεωµετρικών διαστάσεων, πάχους και
βάρους ώστε να εξασφαλίζουν την απαιτούµενη αντοχή της κατασκευής σε παραµόρφωση τόσο λόγω της ανεµοπίεσης
όσο και από οποιεσδήποτε άλλες φορτίσεις.
Για την εξασφάλιση της θερµοδιακοπής µεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής διατοµής θα παρεµβάλλεται υαλοενισχυµένο
πολυαµιδίο PA6.6 το πλάτος του οποίου για την κάσα θα είναι 24mm, ενώ για το φύλλο 20mm. Με τον τρόπο αυτόν
επιτυγχάνεται υψηλός βαθµός θερµοµόνωσης. Αυξηµένες απαιτήσεις ηχοµόνωσης.
Η υδατοστεγανότητα της σειράς θα επιτυγχάνεται µε µεγάλα κανάλια αποστράγγισης και εξαερισµού και µε την διάνοιξη
κατάλληλων οπών απορροής του όµβριου ύδατος τόσο στις κάσες όσο και στα φύλλα. Τόσο η ανεµοπερατότητα όσο και η
υδατοστεγανότητα θα επιτυγχάνονται περιµετρικά µε τρεις σειρές από ελαστικά. Το εξωτερικό λάστιχο κόβεται σε γωνία 45
µοιρών και η επαρκής ένωση επιτυγχάνεται µέσω κόλλησης των δύο ελαστικών. Για τις ενώσεις του κεντρικού
στεγανωτικού θα υπάρχει ειδική βουλκανισµένη γωνία έτσι ώστε το λάστιχο να µην διακόπτεται στις γωνίες και να
επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο η σωστή στεγάνωση.
Η σειρά που θα επιλεχθεί θα διαθέτει τρία διαφορετικά είδη διατοµών, ίσια, καµπύλα και σπαστά προφίλ. Το βάθος θα είναι
τουλάχιστον 62,5mm για τις επίπεδες κάσες και 77,4mm για τις καµπύλες και σπαστές διατοµές και σε αναλογία το βασικό
βάθος για τα ίσια και καµπύλα φύλλα θα είναι 70mm και 77,4mm για τα σπαστά. Η σειρά θα παρέχει την δυνατότητα
κατασκευής µη συνεπίπεδων καθώς επίσης και συνεπίπεδων εξωτερικών θυρών καθώς και κατασκευών µε επίπεδη
εξωτερική επιφάνεια χωρίς εµφανείς εξωτερικούς αρµούς όπου τα ανοιγόµενα τµήµατα δεν διακρίνονται σε σχέση µε τα
σταθερά (τυπολογία κρυφού φύλλου).
Η κατασκευή και συνδεσµολογία των πλαισίων γίνεται µε συµπαγείς γωνίες σύνδεσης αλουµινίου (πρεσαριστές, καρφωτές
ή και µηχανικές) στεγανοποιηµένες µε ειδική αρµόκολλα. Στην επιφάνεια της τοµής των προφίλ και πριν την σύνδεση,
τοποθετείται ειδική κόλλα ενός ή δύο συστατικών για την αποφυγή της διάβρωσης του αλουµινίου. Κατά την σύνδεση των
τελάρων χρησιµοποιούνται επίσης ειδικές γωνίες επιπεδότητας που διασφαλίζουν την σωστή συναρµογή των προφίλ
µεταξύ τους. Η σειρά διαθέτει επιπλέον ειδικά πηχάκια ασφαλείας που εγγυώνται την συγκράτηση του υαλοπίνακα σε
µεγάλα ανοίγµατα και χρησιµοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις πολύ βαριών υαλοπινάκων.
Κατά την κατεργασία των προφίλ θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές οπές εξαερισµού και απορροής όµβριων υδάτων, σε
συγκεκριµένα σηµεία του κουφώµατος. Οι απορροές αυτές καθώς και ο αριθµός τους (ανάλογα µε το µέγεθος του
κουφώµατος) προβλέπονται και για την κάσα αλλά και για το φύλλο του κουφώµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας
παραγωγής. Ειδικοί νεροσταλάκτες θα τοποθετούνται στο φύλλο για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εισροής οµβρίων
υδάτων στο κούφωµα. Τέλος, η τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο κούφωµα θα γίνεται µε χρήση ειδικών τακακιών θέσης
και στήριξης, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του γυαλιού µε το αλουµίνιο, αλλά ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται και η σωστή
ζύγιση του υαλοπίνακα. Τα προφίλ θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής ελάχιστου πάχους 80µm και ανοδίωσης
ελάχιστου στρώµατος 15µm, στις αποχρώσεις που ορίζει η µελέτη.
Ανοιγόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα, µε φύλλο πλάτους 70 mm.
Κατηγορία θερµοµόνωσης Gruppe 2.1 (Σύµφωνα µε DIN52619-3 U = 2.5 W/m K).R
Θερµοδιακοπή µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm.
Ηχοµόνωση έως και 52 dB.
Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισµού.
∆ιθάλαµα φύλλα για σωστή απορροή του νερού.
Σύνδεση µε διπλή γωνία (µέσα-έξω) σε καθαρούς θαλάµους για όλα τα προφίλ.
∆υνατότητα χρήσης µηχανισµού περιµετρικής ασφάλισης.
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Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες.
Κατασκευαστικές δυνατότητες:
Παράθυρα µονόφυλλα, δίφυλλα κ.λ.π. µε ή δίχως παντζούρια.
Είσοδοι µε µεντεσέδες βαρέως τύπου και καθαρές επίπεδες επιφάνειες.
∆υνατότητα κατασκευής βιτρινών σε πολλά διαφορετικά σχέδια.
Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια, χωρίς εµφανείς αρµούς.
Κατασκευή κρυφού φύλλου, µε συνολική εµφανή επιφάνεια 70 mm.
Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Τεχνικά χαρακτηριστικά των διατοµών αλουµινίου
Κράµα αλουµινίου...............................................AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα........................................................12 Webster ή 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος Βαφής (Η/Β).............................75µm minimum
Πάχος διατοµών (min-max)................................1,4 – 2 mm
Είδος θερµοδιακοπής.........................................Μηχανική, µε παρεµβολή υαλοενισχυµένου πολυαµιδίου PA 6.6, πλάτους
20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα.
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών..........................Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2
∆ιαστάσεις φύλλου (Πλάτος\Ύψος)..................62,5 \ 70 mm
Είδος υαλοπίνακα που µπορεί να δεχθεί............Μονός, διπλός ή τριπλος έως 57 mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων...........................130 Kg ανά φύλλο (για κουφώµατα), 150κg (για θύθρες εισόδου)
Είδος στεγάνωσης..............................................Τριών επιπέδων
Ο σχεδιασµός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών να έχουν πιστοποιηθεί µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα βαφής QUALICOAT και RAL
Να έχει επίσης πιστοποιηθεί για αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα, έλεγχο λειτουργίας, έλεγχο παραβιασιµότητας
µηχανική αντοχή και θερµοµόνωση

Περσίδες
Οι περσίδες του αιθρίου κατασκευάζονται από βιοµηχανοποιηµένες διατοµές αλουµινίου. Τα προφίλ αλουµινίου παράγονται
εκ διελάσεως κράµατος AlΜgSi (EN 6060) και ελάχιστη σκληρότητα 12 Webster, και ο έλεγχος διαστάσεων των διατοµών
κατά ΕΝ DIN 17615.
Οι περσίδες σκίασης και οι φέρουσες υποκατασκευές έδρασης (δηλαδή συστήµατα ορθοστατών, είτε πλαίσια αλουµινίου)
αυτών παραδίδονται τοποθετηµένες πλήρεις, µε όλα τα ειδικά και απαραίτητα εξαρτήµατα συγκράτησης σε φέροντα
στοιχεία, είτε για σταθερή τοποθέτηση, είτε για περιστρεφόµενη λειτουργία µε βάση τις προδιαγραφές της παραγωγού
εταιρείας των συστηµάτων.
Όλα τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση των διατοµών µεταξύ τους – είτε φερουσών υποκατασκευών
είτε αυτών καθ’ εαυτών των περσίδων θα είναι είτε από αλουµίνιο είτε ανοξείδωτα µε βάση τις προδιαγραφές της εταιρείας
παραγωγής του συστήµατος, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές
διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες αντοχές.
Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και στερέωση του κουφώµατος θα
είναι επαρκούς αντοχής και για το σκοπό που χρησιµοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η τελική επεξεργασία των προφίλ αλουµινίου των εν λόγω υαλοστασίων γίνεται µε ηλεκτροστατική κάλυψη µε
πολυεστερική πούδρα και πολυµερισµό σε φούρνο θερµοκρασίας περίπου 200C ανάλογα µε τις προδιαγραφές της
χρησιµοποιούµενης πούδρας βαφής.
Το έλαχιστο πάχος της επικάλυψης µε πούδρα θα είναι απο 60µm µέχρι 120µm (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
Qualicoat) µετρούµενο µε βάση το πρότυπο EN ISO 2360.
Η πούδρα απαραιτήτως δεν θα περιέχει σκληρυντή TGIC.
Τα χρώµατα θα πρέπει να περνούν µε επιτυχία τις παρακάτω δοκιµές µηχανικών αντοχών αλλά και φυσικής γήρανσης και
διάβρωσης:
• ∆οκιµή πρόσφυσης (EN ISO 2409)
• ∆οκιµή αυλάκωσης κατά Buchholz – δοκιµή επιφανειακής σκληρότητας (EN ISO 2815)
• ∆οκιµή κοίλανσης (EN ISO 1520)
• ∆οκιµή ευκαµψίας σε κυλινδρικό άξονα (EN ISO 1519)
• ∆οκιµή αντοχής σε απότοµη παραµόρφωση (ASTM D2794 / EN ISO 6272)
• ∆οκιµή φυσικής γήρανσης – Florida Test (ISO 2810)
• ∆οκιµή αντοχής σε αλατονέφωση οξικού άλατος (ISO 9227).
Σε περίπτωση που οι περσίδες είναι διαιρουµένου τύπου διαστάσεως µεγάλου άξονα άνω των 300mm προτείνεται αντί της
βαφής ηλεκτροστατικού τύπου, η χηµική προσβολή µε την τεχνική της ανοδίωσης.
Το πάχος του εν λόγω ανοδικού στρώµατος πρέπει να είναι όχι λιγότερο από 18µm (microns) καθότι η τοποθέτηση των
σκιάστρων είναι εξωτερική. Οι προδιαγραφές της άνω χηµικής προσβολής πρέπει να είναι σύµφωνες κατά Qualanod.
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Όλα τα κράµατα θα έχουν το ίδιο φινίρισµα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριµένο προµηθευτή, δεδοµένης και της
άνω παρατήρησης.
Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούµενες), ταινίες προτού
ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η
ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα
έχουν έντονα διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων και κατασκευών.
Κατά τον σχεδιασµό και χωροθέτηση των περσίδων σκίασης καθώς και των φερουσών υποκατασκευών αυτών καθώς και
όλων των εξαρτηµάτων και στερεώσεων, θα ληφθούν υπόψη οι ανοχές της φέρουσες κατασκευής. Η επιλογή των προφίλ
σκιάστρων αλλά και των φερόντων στοιχείων (κολωνών) - εφόσον προβλέπονται τέτοια – θα πρέπει να γίνεται αφού
ληφθούν υπ΄όψιν οι διαστάσεις των φατνωµάτων σκίασης, το βάρος του σκιάστρου, η προσβάλλουσα τα σκίαστρα
ανεµοπίεση και όποιο άλλο στοιχείο τυχόν αφορά την στατική επάρκεια της κατασκευής. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’
όψιν το κατά πόσον οι περσίδες είναι σταθερές ή περιστρεφόµενες.
Ειδικώς για τις περιστρεφόµενες περσίδες προβλέπεται σύστηµα εξωτερικής χειροκίνησης – µε τηλεσκοπικό άξονα τύπου
τέντας- είτε αυτόµατο ηλεκτρικό σύστηµα κίνησης µε παρεχόµενο φορτίο 650Ν και διαδροµή εµβόλου180mm. Το σύστηµα
λειτουργεί εναλλακτικά µε απλό κοµβίο, µε διατάξεις γεφύρωσης, ή µε διατάξεις τηλεµατικής(«bus») αναλόγως της µελέτης.
Το σύστηµα υαλοπετάσµατος αλουµινίου που χρησιµοποιείται έχει τα εξής χαρακτηριστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ
Κράµα αλουµινίου
AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα
12 Webster ή 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος βαφής (Η/Β)
75µm minimum
Πάχος διατοµών (min-max)
1,4 – 1,8 mm
Έλεγχος διαστάσεων διατοµών
Σύµφωνα µε EN DIN 12020-2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Βασικό πλάτος
70 mm
Είδος υάλωσης
∆ύο µονοί υαλοπίνακες έως 5mm ο καθένας
Πιστοποιήσεις:
Ο σχεδιασµός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών θα έχουν πιστοποιηθεί µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.
Η διαδικασία βαφής θα είναι πιστοποιηµένη και διενεργείται σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUALICOAT και
RAL (GSB).
Ψευτόκασες
Τα πλαίσια των ψευτοκασών είναι από κλειστές ορθογωνικές διατοµές συγκολληµένες µε ραφή ή διατοµές, εν θερµώ
γαλβανισµένες (ΕΛΟΤ ΕΝ 1620) µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 1,8mm και στηρίγµατα από εν θερµώ γαλβανισµένες λάµες
50x3 mm.
Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης
Όλα τα στοιχεία των κουφωµάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα.
Είναι πολύ σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν στερεώνουµε θερµοδιακοπτόµενο κούφωµα. Η τοποθέτησή του
πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη σχηµατίζονται γέφυρες και διακόπτεται η θερµοµόνωση.
Επίσης πολύ σηµαντική είναι η στεγανότητα των κασών των κουφωµάτων µε τους τοίχους. Για την ορθή επιλογή των
υλικών στεγάνωσης, συνιστάται η συνεργασία µε ειδική εταιρεία µόνωσης.
Τυχόν σιδηρές φέρουσες και ηµιφέρουσες κατασκευές που θα απαιτηθούν για αντιστήριξη ή υποστήριξη ή απλή στήριξη
των κουφωµάτων αλουµινίου, θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των συστηµάτων αλουµινίου
και της Επίβλεψης.
Υλικά σιδηρών κατασκευών
Για τις σιδηρές κατασκευές χρησιµοποιούνται :
α) δοµικός χάλυβας S235 (Fe 360) ή S275 (Fe 430) ή S355 (Fe 510)
β) κοχλίες 8.8 ή 10.9
γ) αγκύρια S235 (Fe 360)
δ) γαλβανισµένη εν θερµών λαµαρίνα
Τα υλικά που προσκοµίζονται και χρησιµοποιούνται στο έργο πρέπει γενικά:
- Να είναι καινούργια και σύµφωνα µε τις ποιότητες, που προδιαγράφονται στη µελέτη και στις παρούσες προδιαγραφές,
- Να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, χωρίς ελαττώµατα, κακώσεις και παραµορφώσεις.
- Ειδικά για τις διατοµές εκείνες µε τις οποίες κατασκευάζονται µέλη της κατασκευής µε σοβαρές καταπονήσεις, όπως κύριοι
φορείς, υποστυλώµατα κλπ, πρέπει κατά την κατασκευή και παραλαβή τους να γίνεται λεπτοµερής έλεγχος για την
επισήµανση πιθανών ελαττωµάτων, που είναι δυνατό να οφείλονται στην εξέλαση ή σε άλλου παράγοντες.
Κατασκευαστικές διαδικασίες
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Τα µεταλλικά στοιχεία θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο (µηχανουργείο) και να µεταφέρονται στο έργο έτοιµα για
τοποθέτηση.
Τα µήκη των αυτοτελών στοιχείων (π.χ. υποστυλωµάτων) πρέπει γενικά να είναι µονοκόµµατα. Συνδέσεις (µατίσµατα) µε
ηλεκτροσυγκόλληση µικρότερων µηκών για τον σχηµατισµό του ολικού µήκους ενός αυτοτελούς στοιχείου, επιτρέπονται
µόνον εφόσον αυτό προβλέπεται για κατασκευαστικούς λόγους ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στο εµπόριο τα απαιτούµενα
µήκη διατοµών ή ελασµάτων και υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Όλες οι οπές κοχλιών θα είναι κυλινδρικές, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια. Οι οπές θα είναι κάθετες στις
επιφάνειες των µελών, µε χείλη χωρίς γρέζια ή άλλες ανωµαλίες.
Οπές σε µέλη µε πάχος µεγαλύτερο από 25 mm θα διανοίγονται µε τρυπάνια, ενώ οπές σε λεπτότερα µέλη διανοίγονται µε
κοπτικό πρεσσαριστό ή τρυπάνι στην τελική διάµετρο. Οι αποστάσεις µεταξύ των οπών θα είναι σύµφωνες µε τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών της µελέτης.
Επιφανειακή προστασία - Βαφές
Η επιψευδαργύρωση των ελατών, πρεσσαριστών ή σφυρήλατων διατοµών και ράβδων από χάλυβα πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.
Όπου τα τεµάχια της µεταλλικής κατασκευής έχουν µήκη που δεν επιτρέπουν να εµβαπτιστούν ολόκληρα και να
γαλβανισθούν σε µία φάση, θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή στρέβλωσης. Ελάσµατα και µορφοελάσµατα
που στρεβλώθηκαν κατά το γαλβάνισµα θα ευθυγραµµίζονται µε επανέλαση ή µε πρέσα. Οι µεταλλικές κατασκευές δεν
επιτρέπεται να ευθυγραµµίζονται µε σφυρί ή άλλο τρόπο που προκαλεί ζηµιά στην προστατευτική επίστρωσή τους. Υλικά
που κάµφθηκαν ή στρεβλώθηκαν ανεπανόρθωτα κατά την κατεργασία και την επιψευδαργύρωση θα απορρίπτονται και ο
Ανάδοχος θα τα αντικαθιστά µε άλλα κατάλληλα υλικά που εγκρίνει ο Επιβλέπων.
Μετά την ψευδαργύρωση όλες οι οπές του υλικού πρέπει να είναι απαλλαγµένες από πλεόνασµα ψευδαργύρου. Οι
επιψευδαργυρωµένες µεταλλικές κατασκευές δεν πρέπει να θερµαίνονται µετά την επιψευδαργύρωσή τους.
Υλικό του οποίου η επιψευδαρργύρωση έχει καταστραφεί θα επαναβαπτίζεται.
Επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών µε βαφή εργοστασίου που το αστάρωµά τους εµφανίζει ελαττώµατα θα καθαρίζονται
µέχρι να εµφανισθεί στιλπνή επιφάνεια µετάλλου θα ασταρώνονται ξανά. Αν στο εργοστάσιο είχε γίνει βαφή µε
περισσότερες από µία στρώσεις, τότε -µετά τον καθαρισµό- θα γίνονται δύο στρώσεις µικροεπισκευαστικής βαφής.
Αντιδιαβρωτική προστασία
Η στρώση βαφής µε αντιδιαβρωτικό υλικό γίνεται στο εργοστάσιο.
Οι γαλβανισµένες επιφάνειες θα καθαρίζονται µε διάλυµα 5% υδροχλωρικού ή οξικού ή φωσφορικού οξέος (wash primer),
και αφού στεγνώσουν θα πλένονται µε καθαρό νερό και θα στεγνώνουν επιµελώς. Στη συνέχεια θα επικαλύπτονται µε
αστάρι µε βάση το οξείδιο ψευδαργύρου (χρωµιούχο ψευδάργυρο).
Οι σιδηρές κατασκευές που τοποθετούνται στο εξωτερικό του κτιρίου θα προστατεύονται µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού
υλικού βάσεως χρωµιούχου ψευδαργύρου.
Τρόπος επιµέτρησης
Η επιµέτρηση των κουφωµάτων και των λοιπών κατασκευών αλουµινίου ορίζεται από τη µελέτη.
Η ψευτόκασα δεν επιµετράται ιδιαίτερα και περιλαµβάνεται ανηγµένη στην ως άνω επιµετρούµενη επιφάνεια του
κουφώµατος.
Στις επιµετρούµενες εργασίες πλήρους κατασκευής κουφωµάτων αλουµινίου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α) Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου,, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε οποιαδήποτε στάθµη εργασίας
όλων των απαιτούµενων υλικών, µέσων στερέωσης, στήριξης και ανάρτησης, µικρούλικων και του απαραίτητου
εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών.
β) Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωµάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες
του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα οριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. Ενδεικτικά,
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
• Η προετοιµασία και ο καθαρισµός των παρειών των ανοιγµάτων τοποθέτησης.
• Η προµήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως κουφωµάτων, πλαισίων, ψευτοκασών, κτλ
• Η προµήθεια και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στερέωσης, των παρεµβυσµάτων, των υλικών πλήρωσης αρµών, κτλ
• Η εργοστασιακή βαφή των προφίλ του κουφώµατος ή η ανοδίωση
γ) Η προσκόµιση δειγµάτων υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών.
δ) Η προσκόµιση επιτόπου του έργου και τοποθέτηση των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς και η αποξήλωση και
αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών.
ε) Η φύλαξη και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων.
στ)Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί (αντίβαρα, τροχαλίες, µηχανισµοί κλεισίµατος, σύρτες, χειρολαβές,
φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), συµπεριλαµβάνονται πλήρως εγκατεστηµένα στην τιµή του αντίστοιχου
κουφώµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη του έργου.

∆ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ / 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

22

ΟΙΚ-ΣΤΠ6 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Χρησιµοποιούµενοι υαλοπίνακες
Στο έργο τοποθετούνται διπλοί ενεργειακοί, θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί – ανακλαστικοί, υαλοπίνακες ασφαλείας
(laminated) µε µεµβράνες, συνολικού πάχους 30mm (κρύσταλλο 4+4mm ενεργειακούς - 16mm κενό µε πλήρωση argon,
κρύσταλλο - 3+3mm) µε Ug<1,1 W/m2k και µε ηχοµόνωση από άµεσο θόρυβο αέρος Rw<41 dB, oποιωνδήποτε
διαστάσεων, µε απόχρωση, βαθµό φωτοδιαπερατότητας και βαθµό φωτοανάκλασης σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό", πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται σύµφωνα µε τα καθορισµένα στα
συµβατικά τεύχη του έργου. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση όλων των
υαλοπινάκων του έργου διπλών, ενεργειακών, θερµοµονωτικών, έγχρωµων, µε επικάλυψη ειδικής µεµβράνης κλπ
σύµφωνα µε τη µελέτη.
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ΟΙΚ-ΣΤΠ7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τα υλικά και κατασκευή ή προµήθεια των
εσωτερικών ξύλινων, µεταλλικών και πυράντοχων κουφωµάτων (δεν αφορά στα κουφώµατα αλουµινίου για τα οποία ισχύει
η προηγούµενη προδιαγραφή).
Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη όπως επίσης και οι απαιτήσεις ανοίγµατος 180 ο φαίνονται στα σχέδια τελειωµάτων της
µελέτης ή είναι επιλογή της Επίβλεψης. Τα χρώµατα όλων των προαναφερόµενων κουφωµάτων είναι επιλογής της
Υπηρεσίας.
ΞΥΛΙΝΕΣ ΘΥΡΕΣ
Θυρόφυλλα
Θυρόφυλλο πρεσαριστό µε γέµιση διάτρητης µοριοσανίδας .
Εσωτερικός σκελετός από λευκή ξυλεία διατοµής 37Χ32mm µε ενίσχυση στα κάθετα περιθώρια του φύλλου (πατούρα) µε
τροπική ξυλεία (άβαφη). Περιεκτικότητα των ξύλων σε υγρασία 10-12%.
Ενίσχυση στην θέση της κλειδαριάς µε λευκή ξυλεία 37Χ32Χ300mm.
Πάχος θυρόφυλλου ≈42mm
Επένδυση πόρτας µε MDF πάχους 4mm κατάλληλο για εσωτερική χρήση.
Επικολληµένα στην επιφάνεια του MDF φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) πάχους 0,7mm.
Χρώµα φορµάικας επιλεγµένο από την Υπηρεσία και µε βάση την αρχιτεκτονική µελέτη.
Προαιρετικά βαφή µε διαφανές βερνίκι πολυουρεθάνης των κάθετων περιθωρίων όπου είναι εµφανής η τροπική ξυλεία.
Πατούρα θυροφύλλου ίσια.
Με απλή χωνευτή κλειδαριά δωµατίου τύπου AGB.
∆ύο µεντεσέδες βαρέως τύπου ρυθµιζόµενοι στο ύψος.
Οι πόρτες θα έχουν µηχανισµό που δεν θα τις επιτρέπουν να κλείνουν σε περίπτωση µικρού εµποδίου. (σύστηµα
προστασίας δακτύλων θυρών-ελαστικό προφίλ επικάλυψης διακένου θυρών, τύπου IS9050 και ISO9070 για
προστασία τραυµατισµού των δακτύλων. Βιδώνεται στην κάσα και στην πόρτα µε ειδικές βίδες)
Υποδοχές στροφέων και κλειδαριάς που κατασκευάζονται µε µηχανή.
Με απλή χωνευτή κλειδαριά δωµατίου στις αίθουσες, κλειδαριά ασφαλείας στα γραφεία και όπου αλλού απαιτείται.

Κάσες
Αλουµινίου :
∆ιαιρούµενο κάσωµα αποτελούµενο από βασικό κάσωµα το οποίο φέρει το θυρόφυλλο, καπάκι κασώµατος σε διαφορετικά
πλάτη µε δυνατότητα κάλυψης πάχους τοιχοποιίας από 75mm έως 265mm, ενσωµατωµένο αρµοκάλυπτρο 40mm,
αντικρουστικό ελαστικό παρέµβυσµα, βαφή σε διάφορες αποχρώσεις RAL και ανοδίωσης

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Χρησιµοποιούνται συνήθως τα ακόλουθα συνδετικά µέσα:
• Καρφιά µε διαµόρφωση και µέγεθος ανάλογα του πάχους των στοιχείων κατασκευής γαλβανισµένα εν θερµώ.
• Ξυλόβιδες και βίδες κατάλληλεςγια µοριοσανίδες και ινοσανίδες, µεγέθουςαναλόγου του πάχους του στοιχείου.
• Ξυλουργικές κόλλες σύµφωνα µε τα πρότυπα BS 1186, BS 1203 και BS 1204.
Οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στην υγρασία (MR), π.χ. ουρία - φορµαλδεΰδης ή µελαµίνης - φορµαλδεΰδης.
• Τα µεταλλικά στηρίγµατα και ειδικά τεµάχια θα είναι:
Από γαλβανισµένα εν θερµώ τεµάχια χαλύβδινων διατοµών πάχους τουλάχιστον 2mm, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής
προέλευσης.
• Βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα από τον τρέχοντα κατάλογο πιστοποιηµένου κατασκευαστή, ανθεκτικά στη
σκουριά
και την διάβρωση µε αφαιρούµενη βίδα ή βιδωτό παξιµάδι αντίστοιχο της κατασκευής που θα στηρίξει. Τα βύσµατα θα
προέρχονται από κατασκευασµένο οίκο µε πιστοποιηµένη κατά EN ISO 9001:2000-12: Quality management systems Requirements (ISO 9001:2000) -- Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. Απαιτήσεις.
Όλα τα υλικά κατασκευής των ξύλινων θυρών θα είναισύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη του έργου και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη.
• Ξυλεία: καθορισµός τύπου και είδους ξυλείας καθώς και χώρα προέλευσης.
• Κόντρα πλακέ: καθορισµός πάχους, αριθµού φύλλων, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας επιφανειών.
• Μοριοσανίδες: καθορισµός πάχους, πυκνότητας, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας/τύπου
επιφανειακών
τελειωµάτων.
• Ινοσανίδες: καθορισµός πάχους, πυκνότητας, κατηγορίας (MDF ή HDF) και ποιότητας /τύπου
επιφανειακών τελειωµάτων.
• Καπλαµάδες: καθορισµός πάχους, τύπου ξυλείας και χώρας προέλευσης.
• Φαινοπλαστικά φύλλα: καθορισµός υφής, πάχους, χρώµατος, παραγωγή /πιστοποιητικά σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ
438.
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ΕΛΟΤ ΕΝ 438.02
Ε2:2005

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL) – Φύλλα µε βάση
θεσµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα)– Μέρος 2:
Προσδιορισµός ιδιοτήτων

ΕΛΟΤ ΕΝ
438.04:2005

∆ιακοσµητικά
πολύστρωµα
υψηλής
συµπίεσης
(HPL)–Φύλλα
µε
βάση
θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) – Μέρος 4:
Ταξινόµηση και προδιαγραφές για συµπαγή πολύστρωµα πάχους ίσου ή µεγαλύτερου
των 2mm

ΕΛΟΤ ΕΝ
438.05:2005

∆ιακοσµητικά
πολύστρωµα
υψηλής
συµπίεσης
(HPL)–Φύλλα
µε
βάση
θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) – Μέρος 5:
Ταξινόµηση και προδιαγραφές για πολύστρωµα δαπέδου πάχους µικρότερου των 2mm
που προορίζονται για συγκόλληση σε επιφάνειες στήριξης

ΕΛΟΤ ΕΝ
438.06:2005

∆ιακοσµητικά
πολύστρωµα
υψηλής
συµπίεσης
(HPL)–Φύλλα
µε
βάση
θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) – Μέρος 6:
Ταξινόµηση και προδιαγραφές για συµπαγή πολύστρωµα εξωτερικής χρήσης πάχους
ίσου ή µεγαλύτερου των 2mm
∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL)–Φύλλα µε βάση
θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) – Μέρος
7:Συµπαγή πολύστρωµα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές
επενδύσεις τοίχων και ορόφων

ΕΛΟΤ ΕΝ
438.07:2005

ΕΛΟΤ ΕΝ 438.01
Ε2:2005

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL) – Φύλλα µε βάση
θεσµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα)– Μέρος 1:
Εισαγωγή και γενικές πληροφορίες

3. ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ Η ∆ΙΦΥΛΛΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΘΥΡΑ
Πλήρης µονόφυλλη ή δίφυλλη, µονταρισµένη και έτοιµη προς τοποθέτηση, µεταλλική θύρα πυρασφαλείας, ανοιγόµενη,
συνοδευόµενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισµένη
λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας, θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική
επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα
πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες),
Μεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από
χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας,
µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και µπάρα
πανικού.
Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο.
Με ειδικό προφίλ πυροπροστασίας και λάστιχο καπνοπροστασίας.
Πάχος θυρόφυλλου 68/69 mm µε πάχος ελάσµατος 1.5 mm.
Γωνιακή κάσα.
Αεροφράκτης µε δυνατότητα ρύθµισης ύψους σε συνδυαστική λειτουργία ως θύρα καπνοπροστασίας ή ηχοµονωτική θύρα
Ειδική ενίσχυση στο εσωτερικό του θυροφύλλου για τοποθέτηση µπάρας πανικού η αυτόµατου µηχανισµού κλεισίµατος.
Η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου
(αριάνι).
Αντί-χαρακτική βαφή RAL ΜΑΤ, µε γκοφρέ υφή και βασική απόχρωση RAL 7035 (ανοιχτό γκρι), ή σε οποιαδήποτε άλλη
απόχρωση RAL .
Μεταλλική πινακίδα στην πατούρα του θυρόφυλλου όπου αναφέρονται τα στοιχεία παραγωγής και πιστοποίησης του
προϊόντος.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ /ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τα προσκοµιζόµενα υλικά ή/και στοιχεία των κατασκευών θα ελέγχονται, προς επιβεβαίωση ότι πληρούν τις συµβατικές
απαιτήσεις και τότε µόνον θα γίνονται αποδεκτά προς ενσωµάτωσή/συναρµολόγηση τοποθέτηση.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο υλικά ή έτοιµα στοιχεία των κουφωµάτων θα αποθηκεύονται, µέχρι την
ενσωµάτωση/συναρµολόγησή τους σε χώρους προστατευµένους, µε υγρασία που δεν θα υπερβαίνει το 70% (ξυλινα
κουφώµατα).
Τα πάσης φύσεως µεταλλικά στοιχεία και εξαρτήµατα θα φυλάσσονται µέσα στις συσκευασίες τους µέχρι να
ενσωµατωθούν στις κατασκευές.
Τα έτοιµα στοιχεία των κατασκευών θα φέρουν προστατευτικό περιτύλιγµα από χαρτόνι, χαρτί οντουλέ ή πλαστικά φύλλα
µε αεροκυψέλες για την προστασία τους από εκδορές ή χτυπήµατα.
Στοιχεία κατασκευών ή υλικά που υφίστανται φθορά κατά την αποθήκευση και τους κάθε είδους χειρισµούς τους και
πλάγιες µεταφορές εντός εργοταξίου δεν θα γίνονται αποδεκτά προς χρήση /τοποθέτηση και θα αντικαθίστανται µε
επιβάρυνση του Αναδόχου.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
• Τα στοιχεία των κουφωµάτων θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται
µόνον εργασίες συναρµολόγησης και τοποθέτησης από ειδικευµένο προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση
έµπειρου τεχνικού του.
• Το συνεργείο συναρµολόγησης /τοποθέτησης θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα εργαλεία χειρός, ηλεκτροεργαλεία και
βοηθητικό εξοπλισµό για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
• Το προσωπικό του συνεργείου θα συµµορφώνεται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής του εργοταξίου και θα
χρησιµοποιεί υποχρεωτικά τα µέσα ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.), που προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου.
• Ο επί τόπου τεχνικός υπεύθυνος του κατασκευαστή θα συµµορφώνεται προς τις εντολές της Επίβλεψης.
• Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την τοποθέτηση δείγµατος πλήρους τυπικού στοιχείου του κουφώµατος προς
έλεγχο και αξιολόγηση και στη συνέχεια να δώσει εντολή για την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα ενσωµατούµενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία, όπως κάσες, ψευτόκασες, σταθερά πλαίσια, θα τοποθετούνται
συγχρόνως µε την εκτέλεση των εργασιών αυτών για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης και συναρµογής τους.
Τα κινητά µέρη και τα στοιχεία των τελειωµάτων θα τοποθετούνται µε το πέρας των εργασιών εγκατάστασης επιχρισµάτων,
χυτών δαπέδων, επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων µε πλακίδια, µάρµαρα κλπ. και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι
χρωµατισµοί των τοίχων και έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες των κτιρίων. Εάν προβλέπεται η εκ των υστέρων εκτέλεση
εργασιών που µπορούν να προκαλέσουν ζηµιές στις τελικές επιφάνειες, όλες οι εκτιθέµενες επιφάνειες θα επικαλύπτονται
µε προστατευτικά φύλλα από χαρτί ή πλαστικό.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΟΧΕΣ
Οι ανοχές διαστάσεων καθορίζονται σε ± 1,0mm, ενσχέση µε τις διαστάσεις τωνσχεδίων λεπτοµερειών.
Η κοπή, το γώνιασµα, το ξεχόντρισµα, το πλάνισµα των επιµέρους στοιχείων κλπ. θα γίνεται µε κατάλληλα µηχανήµατα,
ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατοµές που προβλέπονται στα σχέδια, χωρίς ελαττώµατα. Οι οπές, τόρµοι, εντορµίες
και λοιπές εγκοπές θα γίνονται µε κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (και όχι µε το χέρι). Οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που
ενσωµατώνονται θα περνούν µε ακρίβεια και κάθετα στις επιφάνειες.
Οι κόλλες θα εφαρµόζεται µε προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους και τυχόν
υπερχειλίσεις θα καθαρίζονται εγκαίρως.
Οι τελικές επιφάνειες των στοιχείων θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν ελαττώµατα (ίχνη από γυαλοχάρτισµα, λεκέδες,
λειψάδες κ.λπ.) που µπορεί να αφήσουν ίχνη µετά την εφαρµογή του προβλεπόµενου τελειώµατος (βερνίκωµα,
χρωµατισµός κλπ).
Οι ακµές των ευπαθών υλικών και εκείνων που το τελείωµά τους είναι ευτελές εκ κατασκευής θα εγκιβωτίζονται σε
πατούρεςή θα καλύπτονται µε συγκόλληση λωρίδων από φυσικό ξύλο (πηχάκια) ή θερµοκόλληση πλαστικών ταινιών
ελάχιστου πάχους 2,0 mm.
Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δε θα καρφώνονται ή θα βιδώνονται απευθείας, αλλά αφού προηγουµένως διανοιχθεί οπή
µε δράπανο.
Πριν από την οριστικοποίηση των συνδέσεων ή στηρίξεων (τελική σύσφιξη) θα ευθυγραµµίζονται και θα «αλφαδιάζονται»
όλα τα στοιχεία της κατασκευής.
Κάσες
Οι κάσες θα στερεώνονται µε τρία (3) στηρίγµατα ανά ορθοστάτη, κατασκευασµένα από εν θερµώ γαλβανισµένη
λάµα ενδεικτικών διαστάσεων 2 x 30 mm. Ο κορµός των ελασµάτωνθα βιδώνεται στην κάσα και η προεξοχή τους
θα πακτώνεται µε τσιµεντοκονίαµα σε φωλιές ανοιγµένες στην τοιχοποιία.
Στις περιπτώσεις κουφωµάτων µε περισσότερα του ενός φύλλα, θα τοποθετούνται στηρίγµατα και στο πανωκάσι
(τουλάχιστο ένα στο µέσον).
Μέχρι την πήξη του κονιάµατος πάκτωσης των στηριγµάτων στις φωλιές, οι κάσσες και τα πλαίσια θα παραµένουν
σταθεροποιηµένα µε συνδέσµους ακαµψίας.
Ο αρµός µεταξύ κάσας και τοιχοποιίας θα σφραγίζεται επιµελώς µε εισπίεση αφρώδους πολυουρεθάνης ή άλλου υλικού
πληρώσεως της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κουφώµατος. Μετά την στερεοποίηση του
υλικού πληρώσεως θα αποκόπτονται τυχόν υπερχειλίσεις και ο σφραγισµένος αρµός θα καλύπτεται µε το επίχρισµα του
τοίχου. Τυχόν προβλεπόµενα αρµοκάλυπτρα (περβάζια) θα εφαρµόζονται αφού στεγνώσουν πλήρως τα επιχρίσµατα.
Με την ολοκλήρωση της πήξης του επιχρίσµατος, ο αρµός ασταρώνεται και σφραγίζεται µε µαστίχη σιλικόνης ενός
συστατικού και καλύπτεται µε επίπεδο αρµοκάλυπτρο ή από ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο (γωνιακός αρµός).
Οι κάσσες και τα σταθερά πλαίσια θα φέρουν προδιαµορφωµένες (στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή) υποδοχές
στροφέων, κλειδαριάς και λοιπών εξαρτηµάτων. Απαγορεύεται η διάνοιξη των εγκοπών /υποδοχών επί τόπου του
Έργου.
Φύλλα
Οι κάσσες, τα πλαίσια και τα αντίστοιχα φύλλα θα φέρουν κατάλληλη σήµανση ώστε να µπορούν να αντιστοιχιστούν
µονοσήµαντα. Τα φύλλα θα τοποθετούνται αφού δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας και θα ρυθµίζονται ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες ανοχές του κατασκευαστή και να λειτουργούν ανεµπόδιστα και αθόρυβα.
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Ελαστικά παρεµβύσµατα – µαστίχες σφράγισης
• Ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων, ειδικά διαµορφωµένα από µαλακό PVC ή
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer: συνθετικό ελαστικό).
• Μαστίχες σφράγισης αρµών
Ενός συστατικού ακρυλικές µαστίχες για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.
Τα προβλεπόµενα παρεµβύσµατα στεγανότητας (τσιµούχες, λάστιχα), θα τοποθετούνται στις υποδοχές τους µετά την
ολοκλήρωση τωνπάσης φύσεως χρωµατισµών και αφού έχουν στεγνώσει τελείως τα χρώµατα.
Οι υποδοχές τους θα καθαρίζονται επιµελώς από τυχόν ίχνη χρωµατισµού ή άλλων ρύπων.
Στις γωνίες και στις θέσεις µατίσεων τα παρεµβύσµατα θα «µισοκόβονται» (κατά µήκος τοµή στο ήµισυ του πάχους) και θα
συγκολλούνται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια τους και να επιτυγχάνεται η προβλεπόµενη στεγανότητα.
Μηχανισµοί λειτουργίας – πλάκες προστασίας
Θα τοποθετούνται τελευταίοι, αφού έχει ολοκληρωθεί η συναρµολόγηση, στερέωση και ρύθµιση όλων των υπολοίπων
στοιχείων, ώστε να ρυθµιστούν µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εάν δεν καθορίζεταιδιαφορετικά στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης ή/και την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών έχουν
εφαρµογή τα ακόλουθα:
Κάσες – Ψευτόκασες
Πρόβλεψη για ελαστικό παρέµβυσµα.
• Ενδιάµεσο κατακόρυφο ή οριζόντιο από την ίδιαδιατοµή µε την ελάχιστη πατούρα διαµορφωµένη και στις δύο πλευρές.
• Στις άνω γωνίες και κάτω, αφαιρούµενοι σύνδεσµοι ακαµψίας.
• Υποδοχή για κλειδαριά από το εργοστάσιο
• Υποδοχές για 3 στροφείς από τα άκρα,άνω 20 εκ. κάτω 25 εκ. και ο τρίτος ακριβώς ανάµεσα.
• Στηρίγµατα σε µονόφυλλες και στα δύο µπόγια από ένα στήριγµα να αντιστοιχεί σε κάθε στροφέα.
• Ενός και µισού φύλλου και δίφυλλες ως άνω και ένα στο ανωκάσι να αντιστοιχεί στον σύρτη.
• Όλες οι κάσες στην εξωτερική πλευρά (προς τον τοίχο) από ένα ποταµό 5x5 mm στα 10 χιλ. από την άκρη για το κορδόνι
στεγάνωσης.
Κατωκάσι:
• Σε κάσες θυρών, φρεάτων εγκαταστάσεων, θα είναι όπως και η υπόλοιπη κάσα.
• Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συνιστάται η χρήση τυποποιηµένου βιοµηχανικά παραγόµενου µεταλλικού στοιχείου,
το οποίο δεν πρέπει να εξέχει από το δάπεδο περισσότερο από 6 mm.
Ψευτόκασες
• Ορίζουν το άνοιγµα και µπορούν να αποτελέσουν υποδοµή για την στήριξη κασών από φυσικό ξύλο που θα βερνικωθεί.
• Εφόσον αφαιρεθούν, επιτρέπεται να κατασκευασθούν από γενικής χρήσης µοριοσανίδα πάχους 25mm τουλάχιστον.
• Εφόσον παραµείνουν πρέπει να κατασκευασθούν από εµποτισµένο φυσικό ξύλο πάχους 22mm, χωρίς άλλες
απαιτήσεις ποιότητας πλην της άρτιας στήριξής τους και της ακριβούς διαστασιολόγησής τους.
Θυρόφυλλα
Θυρόφυλλο µονό µε ή χωρίς πατούρα
Ανοχή σε σχέση µε την κάσα και το τελικό δάπεδο 3 mm ± 0,5 mm.
Με πατούρα. Ελάχιστη πατούρα 13x30 mm (προσοχή να χωρά κλειδαριά χωνευτή).
Απόλυτη αντιστοιχία στροφέων και κλειδαριάς (όχι ανοχές).
Υποδοχές στροφέων και κλειδαριάς που κατασκευάζονται µε µηχανή.
Θυρόφυλλα 1 ½ και δίφυλλα
Σε σχέση µε την κάσα και το δάπεδο ως άνω.
Μεταξύ φύλλων 3 mm ± 0,5 mm.
Μεταξύ τους απλή πατούρα 13x30 mm στο φύλλο µε την κλειδαριά και η αντίστοιχη στο φύλλο µε τον σύρτη (προσοχή να
χωρά η κλειδαριά και οι σύρτες στο βάθος της πατούρας).
Σύρτης άνω και κάτω µε κρυφό ή φανερό µηχανισµό χειρισµού.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συνθήκες στο εργοτάξιο
• Κατά και µετά την τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων θα λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα εξασφάλισης των
κατάλληλων συνθηκών διατήρησης της υγρασίας και της θερµοκρασίας.
• Προστατευτικές στρώσεις και περιτυλίγµατα από τις κάσες και τα σταθερά πλαίσια έτοιµων κουφωµάτων θα αφαιρούνται
λίγο πριν τοποθετηθούν τα φύλλα. Αν δεν είναι εφοδιασµένα µε προστασία από το εργοστάσιο παραγωγής, αυτά θα
προστατεύονται όπως στην § «αποθήκευση υλικών» της παρούσης.
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η Υπηρεσία πέραν των ελέγχων εκτέλεσης των εργασιών συναρµολόγησης/τοποθέτησης των κουφωµάτων, έχει τη
δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής των στοιχείων στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.
Οι κατασκευέςπου αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή δε θα γίνονται αποδεκτές στις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα από τη µελέτη όσον αφορά στη διάταξη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κασσών, θυρών κλπ.
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β) Εάν δεν ικανοποιούνται οιαπαιτήσεις της παρούσας σχετικά µε την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και ακρίβεια της
εργασίας και την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης.
γ)Εάν δεν πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις των κουφωµάτων όπως καθορίζονται στα σχέδια και την τεχνική
περιγραφή του έργου και την παρούσα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε στοιχείο κατασκευής (φύλλα, κάσσες κλπ), το οποίο εµφανίζει φθορές,
χρωµατικές αλλοιώσεις ή παραµορφώσεις, καθώς και τους µηχανισµούς που δεν εµφανίζουν οµαλή λειτουργία.
Οι ανοχές των κατασκευών είναι οι ακόλουθες:
• Απόκλιση γωνιάµατος πλαισίων ± 1ο απαιτείται απόλυτη καθετότητα).
(
• Ανοχές κασσών ± 2 ‰.
• Ανοχές πάχους φύλλων: από − 5% ως + 10%.
• Ανοχές διαστάσεων φύλλων ± 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.
• Ανοχές στις διαστάσεις διατοµών ξυλείας: ± 2 mm.
• Τα εξαρτήµατα πάσης φύσεως θα είναι συµµετρικά και απόλυτα ευθυγραµµισµένα (λ.χ. οι χειρολαβές δύο γειτονικών
φύλλων θα είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένες, οι χειρολαβές επαλλήλων συρταριών θα είναι απόλυτα στοιχισµένες κ.ο.κ).
• Ανοχές τυποποιηµένων κουφωµάτων σύµφωνα µε τα στοιχεία των κατασκευαστών τους.
• Τα φύλλα θα είναι απολύτως επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόµενα µε πήχη σεοποιαδήποτε θέση.
• Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα αέρος) µε ανεκτή απόκλιση
από την κατακόρυφο ± 1mm (απόλυτα ζυγισµένοι και ευθυγραµµισµένοι µεντεσέδες).

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλουν:
α) να συµµορφώνονται τα καθοριζόµενα στην οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», καθώς επίσης µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας (Π.∆ 778/80, Π.∆ 399/94, Π.∆ 105/95, Π.∆. 16/96, Π.∆ 17/96, Π.∆ 90/99, Π.∆ 159/99 , κλπ.).
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
• Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties – Test method: Puncture resistance
- Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.
• Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
µηχανικών κινδύνων.
• Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.
• Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).
γ)Να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µάσκα όταν επεξεργάζονται µοριοσανίδες και ινοσανίδες.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων και ηλεκτροεργαλείων επεξεργασίας ξύλου.
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
α) ∆εν θα αποµακρύνονται µε γυµνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από τα ξυλουργικά µηχανήµατα. Απαγορεύεται
αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισµός κοπτικών, όταν τα µηχανήµατα βρίσκονται σε λειτουργία,
β) Τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευµένα στις εκτός
επιφανείας κοπής πλευρές τους.
γ)Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή µηχανηµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες των εργοστασίων
κατασκευής, µετα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά και θα ελέγχεται η σταθερότητά τους πριν τεθεί το µηχάνηµα σε
λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιµοποιούνται θα είναι «πλήρως µονωµένα» ή «διπλής µόνωσης» και το καλώδιο
τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σηµεία αποτελούν η σύνδεση
καλωδίουστο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου µε τον ρευµατολήπτη (φίσσα).
ε)Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρµόδιο ηλεκτρολόγο. Απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση φθαρµένων εργαλείων ή εργαλείο µε τραυµατισµένο καλώδιο τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιµοποιούνται ή κατά τη µεταφορά τους θα τοποθετούνται στις
προστατευµένες θήκες τους.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σε τακτά διαστήµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας και θα σφραγίζονται τα κουτιά µε τις κόλλες, τα βερνίκια και τα χρώµατα.
Τα συλλεγόµενα ρινίσµατα, πριονίδια, κοµµάτια, άδεια κουτιά κλπ. απορρίµµατα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται
σε πλαστικούς σάκους. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριµµάτων αυτών για την αποφυγή διασκορπισµού
τους από τον αέρα.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται σύµφωνα µε τα καθορισµένα στα
συµβατικά τεύχη του έργου.
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ΟΙΚ-ΣΤΠ8 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ∆AΠΕ∆A
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών για την επίστρωση των εσωτερικών δαπέδων µε πλαστικό δάπεδο
σύµφωνα µε τα σχέδια τελειωµάτων τις υποδείξεις της υπηρεσίας, τα συµβατικά τεύχη και την παρούσα προδιαγραφή.
ΥΛΙΚΑ
Ανοµοιογενές πλαστικό δάπεδο σε ρολά πλάτους 2m και πάχους 2,15mm, αντιολισθητικό
Ειδικός στόκος/κόλλα
Μεταλλικός διαµορφωτικός οδηγός για τα σοβατεπί
Προστατευτικό ακµής για τα σοβατεπί
Γωνίες για σκαλοπάτια
Γωνίες ή λάµες ορείχαλκου προβλέπονται στις όµορες περιοχές µε διαφορετικό υλικό
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ετερογενές δάπεδο PVC σε ρολά πλάτους 2m. Θα αποτελείται από συµπαγές υπόστρωµα, ενισχυµένο µε ίνες υάλου, και
τυπωµένο σχέδιο που προστατεύεται από διάφανη επιφάνεια τριβής µε υψηλή αντοχή στην φθορά (Group T). Θα έχει
επιφανειακή επεξεργασία UV για εύκολη συντήρηση και επιπλέον Sanosol® για αντιβακτηριδιακή προστασία. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε µέρη όπου υπάρχει ειδική απαίτηση ασφάλειας και αντίστασης σε ισχυρές καταπονήσεις, όπως τρένα,
λεωφορεία, πλοία, σε διαδρόµους νοσοκοµείων, σε εργαστήρια, σε σχολεία, σε χώρους παρασκευής τροφίµων κλπ.

Πάχος≥
Πάχος επιφάνειας τριβής≥
Πλάτος ρολού
Ευρωπαϊκή κατάταξη
Κατάταξη στην τριβή
Εκτίµηση πυρκαγιάς

2.15 mm
0.70 mm
2m
EN 685
34-43
EN 689
Τ
ΕΝ 13501-1 B -s1
Αντιβακτηριδιακή προστασία
Sanosol®
Αντοχή στα χηµικά
Αντιστατικότητα

ΕΝ 423

√
<2

Τα δάπεδα θα έχουν διασφάλιση ποιότητας ISO 9001 και ΕΝ 14001.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σαν υπόστρωµα κατασκευάζεται τσιµεντοκονία µε εφαρµογή αυτοεπιπεδούµενο υλικό σύµφωνα µε τη µελέτη αφήνοντας
καλώς λειασµένο,επίπεδο χωρίς ατέλειες δάπεδο.
Πριν την εφαρµογή θα πρέπει να µετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωµα, το οποίο δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 4,0%.
Ακολουθεί χάραξη των δαπέδων η οποία θα υλοποιείται µε ράµµατα και σήµανση πάνω στην υπόβαση. Τα ρολά πρέπει να
τοποθετούνται κατά µήκος της φοράς πρόσπτωσης του φωτός. Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή
των χαράξεων από την Επίβλεψη.
Τα ρολά ξεδιπλώνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη τοποθέτησής τους και αφήνονται σε θερµοκρασία δωµατίου
18-24οC.
Ακολουθεί το κόλληµα του ρολού µε ειδική κατάλληλη κόλλα και ισοπέδωση µε ειδικό κύλινδρο 50kg. Οι αρµοί
συγκολλούνται µε τη µέθοδο της θερµικής συγκόλλησης µε ειδικά εργαλεία: Λιώνουν τα δύο ακρών που πρόκειται να
συγκολληθούν µε τη χρήση του ειδικού µηχανήµατος που ρίχνει το λιωµένο κορδόνι µέσα στην ένωση δηµιουργώντας µία
ενιαία συµπαγή επιφάνεια, αδιάβροχη και αµετάβλητη. Το πλάτος του αρµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5mm, το δε
βάθος του πρέπει να είναι ίσο µε τα 2/3 του πάχους του τάπητα. Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρµοκόλλησης, το
περίσσευµα του υλικού του αρµού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των
αρµών καθώς και η µη διαφοροποίηση ύψους µεταξύ φύλλων και αρµών. Τα φύλλα του PVC γυρίζουν στους τοίχους,
δηµιουργώντας αναδιπλούµενο υγειονοµικό σοβατεπί, υποβοηθούµενα από µεταλλικό διαµορφωτικό οδηγό που
τοποθετείται από κάτω. Από πάνω, τοποθετείται προστατευτικό ακµής.
Γενικά θα ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή. Όλα τα υλικά και µικροϋλικά θα προέρχονται από
τον ίδιο προµηθευτή ή θα είναι της εγκρίσεώς του.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε θερµοκρασίες κάτω των 15C.
∆εν επιτρέπεται η κυκλοφορία πάνω τους για τουλάχιστον 48 ώρες.
Σε περίπτωση µετέπειτα κυκλοφορίας και εργασιών άλλων συνεργείων τα δάπεδα θα προστατεύονται µε
χαρτόνια ή κόντρα πλακέ και αυτή η προστασία θα µείνει στη θέση της µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.
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ΥΠΟΒΟΛΕΣ-ΑΝΟΧΕΣ
Τα υλικά θα εγκρίνονται µέσω φύλλων υποβολής υλικών (Φ.Υ.Υ.), τα οποία θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:
•Πληροφορίες προϊόντος από τον κατασκευαστή.
•Aποτελέσµατα δοκιµών ελέγχου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.
•Πιστοποιητικό συµµόρφωσης υπογεγραµµένο από τον κατασκευαστή.
•∆είγµατα κάθε προϊόντος.
Καµιά ανοχή δε θα γίνεται αποδεκτή για εξαρτήµατα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεµαχίου.
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Θα επιβεβαιωθεί και θα καταγραφεί ότι:
•Τα υλικά συµφωνούν µε τις Εγκεκριµένες Υποβολές Υλικών.
•Τα ρολά εγκαθίστανται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια, τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.
Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώνεται οπτικά ότι:
•οι αρµοί είναι ευθύγραµµοι, οµοιόµορφου πάχους και κατάλληλα φινιρισµένοι.
•το χρώµα των εγκατεστηµένων δαπέδων ταιριάζει µε τα δείγµατα των εγκεκριµένων υποβολών υλικών.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται σύµφωνα µε τα καθορισµένα στο
αντίστοιχο άρθρο των συµβατικών τευχών του έργου και περιλαµβάνει την προµήθεια και την εργασία πλήρους
τοποθέτησης του δαπέδου µε όλα τα υλικά, µικροϋλικά, ειδικά τεµάχια κτλ. που περιγράφονται στην παρούσα και
απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση των δαπέδων.
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ΟΙΚ-ΣΤΠ9 ΧΥΤΟ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Επίστρωση των ραµπών και τµηµάτων του περιβάλλοντος χώρου µε έγχρωµο χυτό µονολιθικό κονίαµα βιοµηχανικού
πάχους 5,00 cm, εγκεκριµένου τύπου και επιλογής της υπηρεσίας και σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Αποτελείται
από βότσαλα και ψηφίδες αναµεµιγµένα µε ίνες και αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης. Τελική επίστρωση µε ρητίνη ή ειδικό
βερνίκι.
YΛΙΚΑ
Βότσαλο ή/και ψηφίδα πλυµένα
Βοτσαλωτό δάπεδο κόκκινης απόχρωσης ενδεικτικά: Ψηφίδα γκρι ανοιχτό 8-16, Βότσαλο ξανθό 2-8, Βότσαλο γκρι-µαύρο
2-16, άµµος κίτρινη, άµµος ξανθή, ποζολάνη, κεραµάλευρο, τσιµέντο υψηλής αντοχής µη αλκαλικό
Βοτσαλωτό δάπεδο µπεζ απόχρωσης ενδεικτικά: Ψηφίδα γκρι ανοιχτό 8-16, βότσαλο ξανθό 2-8, άµµος κίτρινη, άµµος
ξανθή, ποζολάνη, κεραµάλευρο, τσιµέντο υψηλής αντοχής µη αλκαλικό
Ρητίνη νερού (αναραίωτη)
Ίνες (οικολογικές ίνες από επεξεργασία ξύλου)
Βερνίκια
Ειδικό λεπτόκοκκο κονίαµα για τους αρµούς ίδιου χρωµατισµού
Τα αδρανή και οι συνδετικές κονίες θα είναι από τη φύση τους έγχρωµα, χωρίς προσθήκη χρωστικών
Το κονίαµα αποτελείται από βότσαλα πλυµένα αναµεµειγµένα µε αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης
Η ανάµιξη του µίγµατος στη µπετονιέρα πρέπει να γίνει πολύ καλά.
Τα πρόσµικτα πρέπει να προφυλάσσονται από την υγρασία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η παρασκευή του υλικού επίστρωσης γίνεται µε ανάµιξη των υλικών στη µπετονιέρα σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή:
Η αναµιξη του µίγµατος στη µπετονιέρα πρέπει να γίνει πολύ καλά.
Τα πρόσµικτα πρέπει να προφυλάσσονται από την υγρασία
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το κονίαµα εφαρµόζεται σε επιφάνεια γκρο µπετόν. Ανάµεσα στο γκρο µπετόν και στο κονίαµα εφαρµόζεται πλέγµα.
Η επιφάνεια καθαρίζεται, βρέχεται καλά και επαλείφεται µε ρητίνη πριν από την εφαρµογή του µίγµατος.
- έλεγχος στην επιφάνεια εφαρµογής (για σαθρά σηµεία και αρµούς) όταν πχ πρόκειται για εφαρµογή επάνω σε µπετόν ή
τσιµεντοκονία εφόσον υπάρχουν ρηγµατώσεις θα πρέπει να αντιµετωπιστούν. Στη συνέχεια θα πρέπει να κοπούν αρµοί
διαστολής (2-15m² ανάλογα µε την επιφάνεια), οι οποίοι θα µεταφερθούν και στο τελικό δάπεδο. Τυχόν καλώδια ή
σωληνώσεις θα πρέπει να τοποθετηθούν µέσα στο µπετόν ή την τσιµεντοκονία.
Σειρά εργασιών:
- καθαρισµός/πλύσιµο της επιφάνειας εφαρµογής µε νερό
- ανάµειξη και εφαρµογή υλικού για βοτσαλωτά δάπεδα
(το µείγµα του κονιάµατος να µην έχει υπερβολικό νερό)
-εφαρµογή του υλικού σαρώνοντας µε αλφάδι και σπάτουλα
- επιπέδωση του υλικού µε ελικοπτέρωση ή µε κύλινδρο
- ξέπλυµα του δαπέδου µε νερό
- την επόµενη µέρα κοπή αρµών διαστολής και γέµισµα αυτών µε κονίαµα επάλειψης δαπέδου αντίστοιχου χρώµατος
- την επόµενη µέρα καθαρισµός δαπέδου µε αφαιρετικό αλάτων LR01/3.1
- την επόµενη µέρα εφαρµογή ασταριού νεφτιού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η εφαρµογή του χυτού δαπέδου θα γίνει από έµπειρα, εξειδικευµένα συνεργεία και σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή και θα δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.
Θα κατασκευάζεται δείγµα για παραλαβή από την Υπηρεσία το οποίο δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα
Η διάστρωση γίνεται είτε σε όλη την επιφάνεια και κόβονται µετά οι αρµοί είτε σε ξύλινα τελάρα µε αρµούς διαστολής,
δίνοντας εφόσον είναι επιθυµητό από την Υπηρεσία διάφορα σχέδια. Τα τελάρα να έχουν βάθος 5cm. Το µέγιστο των
τελάρων αυτών είναι περίπου 5mx3m. Μετά τη διάστρωση πρέπει να πραγµατοποιείται συχνή διαβροχή.
Τα δάπεδα πρέπει έχουν κλίση σύµφωνα µε τη µελέτη.
Πρώτα αναµιγνύεται το χυτό υλικό στη µπετονιέρα. Στη συνέχεια σαρώνεται µε αλφάδι στο δάπεδο.
Μετά τη διάστρωση και αφού το δάπεδο αρχίσει να «τραβάει», σκουπίζεται απαλά µε λαστιχένια σκούπα για να εµφανιστεί
η ψηφίδα σε λεία µορφή.
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∆εν θα γίνει δεύτερο “χτένισµα” διότι δεν είναι επιθυµητό να είναι ανάγλυφη η επιφάνεια.
Μόλις τα δάπεδα στεγνώσουν και καθαριστούν, συνιστάται εφαρµογή βερνικιού τύπου Decorative Sealer για πλήρη
προστασία του δαπέδου.
Αν οι αρµοί διαστολής δεν διαµορφωθούν από την αρχή µε τα ξύλινα τελάρα, θα γίνει κοπή µε αρµοκόφτη (στο απαραίτητο
βάθος) µετά από µια εβδοµάδα και τα κενά θα πληρωθούν µε ειδικό λεπτόκοκκο κονίαµα για τους αρµούς ίδιου
χρωµατισµού
Τα δάπεδα είναι έτοιµα για πλήρη χρήση µετά από 30 ηµέρες.
Η προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής και η εξασφάλιση κατάλληλων υποστρωµάτων είναι πολύ σηµαντική. Το
βοτσαλωτό δάπεδο είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό υλικό και συµπεριφέρεται όπως το µπετόν. Οποιαδήποτε ρηγµάτωση
δηµιουργηθεί στο υπόστρωµα, θα µεταφερθεί και στο βοτσαλωτό δάπεδο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αρµοί διαστολής
που δηµιουργούνται στην επιφάνεια εφαρµογής, να δηµιουργηθούν στο ίδιο σηµείο και στο βοτσαλωτό δάπεδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή γίνεται σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο
της µελέτης και των συµβατικών τευχών του έργου και περιλαµβάνει όλα τα υλικά, µικρουλικά και την πλήρη περαιωµένη
εργασία κατασκευής που περιγράφονται στην παρούσα και συνιστά ο προµηθευτής.
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ΟΙΚ-ΣΤΠ10 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
Ο εξοπλισµός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της µελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά
άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.
Γενικά ισχύουν οι Πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα
• η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» ,
• η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02: «ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και η
• ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01: «ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».
Επιτρέπονται αποκλίσεις ± 5% στις διαστάσεις των εξοπλισµών και στις διατοµές των υλικών, αρκεί ο προσφερόµενος
εξοπλισµός να µην υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας που ορίζει η παρούσα µελέτη, διαφορετικά ο εξοπλισµός δεν θα µπορεί
να χωρέσει στους χώρους για τους οποίους έχει µελετηθεί.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµικό ή οµαδικό παιχνίδι.
β) Τα υλικά του εξοπλισµού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι
στρογγυλεµένες, να µη γίνεται χρήση αµιάντου, τοξικών χρωµάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).
γ) Τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να
φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο.
δ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από
αναγνωρισµένους φορείς, µέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών
ελέγχου και σήµατος συµµόρφωσης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά συµµόρφωσης από αναγνωρισµένο φορέα
πιστοποίησης καθώς και να εγκαταστήσει µε ορθό τρόπο τα όργανα της παιδικής χαράς σε κατάλληλες θέσεις και
αποστάσεις µεταξύ τους ώστε η παιδική χαρά να λάβει πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον αρµόδιο
διαπιστευµένο φορέα πριν παραδοθεί σε χρήση.
Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε να είναι σε συνεχή συνεννόηση και επικοινωνία µε
την επιβλέπουσα υπηρεσία αλλά και τον φορέα πιστοποίησης ώστε να γίνει σωστά η εγκατάσταση του
εξοπλισµού των παιδικών χαρών.
ΞΥΛΕΙΑ
Όλα τα ξύλινα µέρη θα είναι επεξεργασµένα και βαµµένα µε υδατοδιαλυτά υλικά για αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές
συνθήκες. Κάθε ξύλο που θα χρησιµοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνει ακίδες στην
επιφάνειά του σύµφωνα µε ΕΝ 1176-1 4.2.5.
ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ
Κυρίως χρησιµοποιείται πεύκο ή άλλο ξύλο αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Το υλικό του φυσικού ξύλου δε θα έχει κοφτερές
µύτες και γωνίες.
ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ
Θα προέρχεται από διαφόρων τεµαχίων φυσικού ξύλου και θα είναι ειδικού βάρους 450-500kp/m3. Τα χαρακτηριστικά του
σύνθετου ξύλου θα είναι:
•
υγρασία 10-15% (S+P 8-10%)
•
θερµική αγωγιµότητα 0,10 kCal/Mho
•
Αντοχή στη φωτιά f 30 -f 60 (δε θα χάνει την αντοχή του όταν καίγεται εξωτερικά)
•
θα είναι εµποτισµένο για προστασία από µύκητες και έντοµα
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα µεταλλικά στοιχεία (π.χ. κοχλίες, µεταλλικοί σύνδεσµοι, αλυσίδες) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα
θερµογαλβανισµένο. Τα µεταλλικά τµήµατα του εξοπλισµού θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα
θερµογαλβανισµένο ή χάλυβα βαµµένο ηλεκτροστατικά.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πλαστικά στοιχεία θα είναι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο ή πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες υάλου-GFRP άλλο
αντίστοιχο υλικό.
Τα πλαστικά καλύµµατα στους συνδέσµους θα είναι από πολυαµίδιο ή ποπλυπροπυλένιο πολυαιθυλένιο άλλο αντίστοιχο
υλικό µε προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου).
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