ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΈΡΓΟ :

Διευθέτηση χειμαρρώδους
ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

500.000,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

36 / 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΥΠ.ΕΣ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π.)

ΕΡΓΟ : Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος
(κλάδου) Καλογήρων
Αριθμ. Μελ. : 36 / 2018 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1/2011
ΠΡ/ΣΜΟΣ : 500.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ - ΥΠ.ΕΣ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π)
Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως εγκρίθηκαν με τη με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 απόφαση Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., οι
οποίες συνιστούν ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τ.Π. και Τ.Σ.Υ., όπως αυτές ισχύουν μετά την αναστολή της υποχρεωτικής
εφαρμογής πενήντα εννέα ΕΤΕΠ και την προτεινόμενη προσωρινή αντικατάστασή τους από τις ΠΕΤΕΠ, ως ορίζεται στην Εγκύκλιο 17/2016
(ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) της Γ.Γ.Υ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Α/Α

Περιγραφή Εργασίας

Αριθμός Άρθρου &
Κωδικός
Κωδικός Τιμολογίου Αναθεώρησης

Μονάδα
Μέτρησης

ΕΤΕΠ

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
1 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις
κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με
τη φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά στον
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση
Α1/3.06.02

ΥΔΡ-6058

m3

08-01-02-00

Α2/3.17
3 Εξυγιαντικές στρώσεις με
αμμοχαλικώδη υλικά, εξυγιαντικές
Α3/5.09.01
στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα
4 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων
Α4/9.01
επιφανειών
5 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος, για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΥΔΡ-6054

m3

02-04-00-00

ΥΔΡ-6067

m3

ΣΧΕΤ.08-01-03-02

ΥΔΡ-6301

m2

Α5/9.10.05

ΥΔΡ-6329

m3

01-03-00-00 & 01-04-00-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Α6/12.13.01.07

ΥΔΡ-6620.3

m

08-06-02-01

Α7/12.13.01.08

ΥΔΡ-6620.4

m

08-06-02-01

Α8/9.26

ΥΔΡ-6311

Kg

01-02-01-00

Α9/42.05.02

ΟΙΚ-4206

m3

03-02-01-00

Α10/45.03

OIK-4503

m2

ΤΣΥ

Α11/64.01.01

ΟΙΚ-6401

Kg

ΤΣΥ

Α12/64.26.01

ΟΙΚ-6426

m

ΤΣΥ

Α13/64.26.02

ΟΙΚ-6427

m

ΤΣΥ

Α14/73.11

OIK-7311

m2

03-07-03-00

Α15/77.55

OIK-7755

m2

03-10-03-00

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

6 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες
PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at,
ονομαστικής διαμέτρου D160 mm
7 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες
PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at,
ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
8 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων
9 Αργολιθοδομές με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150
kg τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως
10 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων
(ημιεμπλέκτων) λιθοδομών
11 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους
συνήθων διατομών, απλού σχεδίου
από ευθύγραμμες ράβδους
12 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
γαλβανισμένοι, Φ 1''
13 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 ''
14 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες
ακανόνιστες
15 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών
ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(Τ.Π.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Τ.Σ.Υ.)
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ΓΕΝΙΚΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του
θέµατος, σύµφωνα µε:
-

Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις λεπτοµέρειες, των τεχνικών µελετών

-

τις Οδηγίες, τους Κανονισµούς και τα σχετικά Πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.),

-

τα Ελληνικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ),

-

τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ ΦΕΚ 315/Β/17-4-97),

-

τον Ελληνικό Κανονισµό Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000
1239/Β/6-11-00),

-

τον Ελληνικό Κτιριοδοµικό Κανονισµό,

-

τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων,

-

τους λοιπούς Ελληνικούς Κανονισµούς και Ελληνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ.

-

τα πρότυπα των λοιπών κρατών µελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα
και ειδικότερα τα πρότυπα της χώρας προέλευσης υλικού για όσα από αυτά δεν
υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά.

ΦΕΚ

Επίσης ισχύ έχουν και οι λοιπές σχετικές δηµοσιευµένες Τεχνικές Οδηγίες, η Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι σχετικές
τεχνικές οδηγίες των σχετικών άρθρων του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών
Εργασιών (Π.Τ.Ο.Ε) και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ.
Φύλλου 2221/30 Ιουλίου 2012
Σηµειώνεται ότι όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΠ και
των σχετικών και/ή αναφεροµένων

κωδίκων

/

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
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προδιαγραφών

/

κανονισµών

Α-1 ΚΟΝΙΕΣ
1.1

ΓΕΝΙΚΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει µελέτη κοκκοµετρικής σύνθεσης
κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και να
είναι εφικτός ο έλεγχος των δοκιµιοληψιών.
Όλα τα υλικά πριν προσκοµισθούν στο εργοτάξιο, θα ελεγχθούν από
διαπιστευµένα εργαστήρια, Η Υπηρεσία Επίβλεψης κατά την κρίση της,
µπορεί

να

ζητήσει

τον

έλεγχο

της

κοκκοµετρικής

διαβάθµισης,

πιστοποιητικά ποιότητας, κοκκοµετρική µελέτη, επιτυγχανόµενες αντοχές
και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ιδίως για τα πρόσµικτα και τα
βελτιωτικά.
Η µεταφορά όλων των υλικών θα γίνεται µε φροντίδα, έτσι ώστε να
παραµείνουν καθαρά και σε καλή κατάσταση.
Υγροσκοπικά υλικά σε συσκευασία σάκων π.χ. κονίες, πρόσµικτα κλπ. θα
ελέγχονται και δεν θα παραλαµβάνονται αν η συσκευασία τους είναι
φθαρµένη ή υγρή.

Τα παραλαµβανόµενα θα

αποθηκεύονται σε

στεγασµένο, ξηρό, αεριζόµενο χώρο πάνω σε υπερυψωµένο ξύλινο
δάπεδο και χωριστά κατά είδος.
Ασβέστης και αναµεµιγµένα υλικά θα αποθηκεύονται σε σκληρή καθαρή
επιφάνεια προφυλαγµένα από βροχή, ξηρασία και παγετό.
∆εν θα διαστρώνονται κονιοδέµατα, κονιάµατα και επιχρίσµατα υπό
θερµοκρασίες κάτω των +5ο C ή σε παγωµένο υπόστρωµα ή µε πολύ
ζεστό ή πολύ ξερό καιρό και αέρα, εκτός αν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα
προστασίας και εγκρίνει η Υπηρεσία Επίβλεψης.
∆ιαστρωµένα κονιάµατα και επιχρίσµατα, θα προφυλάγονται για χρονικό
διάστηµα τόσο, ώστε η πήξη τους να γίνεται οµαλά και οµοιόµορφα, κάτω
από οµαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς ρεύµατα αέρα.
1.2

ΥΛΙΚΑ

1.2.1

ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Τσιµέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.
Τσιµέντο τοιχοποιίας σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.
Λευκό τσιµέντο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.
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1.2.2

ΑΣΒΕΣΤΗΣ
Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, µε φρύξη που
έχει γίνει µε αέρια καύσεως. Η περιεκτικότητά του σε οξείδιο του
ασβεστίου και οξείδιο του µαγνησίου θα είναι µεγαλύτερη του 95%.
Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο
εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να αποθηκεύεται µέσα σε αποθήκες που
προφυλάσσονται επαρκώς από την υγρασία.
Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καθαρός, χωρίς προσµίξεις, καλά
σβησµένος

και

ωριµασµένος

(τουλάχιστον

επί

16

ώρες)

στις

εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προµηθευτή ή το εργοτάξιο
σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα.
Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης,
πρέπει να γίνει αφού τελειώσει ο κοχλασµός που παράγεται από την
ένωση των δύο αυτών υλικών και θα διαρκεί µέχρις ότου το µίγµα
µεταβληθεί σε αραιό πολτό, οπότε προστίθεται το επί πλέον νερό για τη
µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η δίοδος του γαλακτώµατος προς
τον ασβεστόλακκο πρέπει να προστατεύεται µόνιµα µε συρµάτινο
διάφραγµα το οποίο θα συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη, που
υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει να αποµακρύνονται
µε προσοχή πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέα σβέση.
Ο ασβέστης πρέπει µετά την σβέση να παραµένει στον ασβεστόλακκο και
να καλύπτεται εντελώς από το νερό της σβέσης.
Ο ασβεστόλακκος πρέπει να ανοίγεται σε έδαφος µικρής σχετικά
απορρόφησης, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα αποτελεί µειονέκτηµα
και υπάρχει κίνδυνος να ξηραθεί το φύραµα. Το "σίτεµα" πρέπει να
διαρκεί τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες και θεωρείται ότι είναι επαρκές,
όταν πάνω στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες
ανοίγµατος δακτύλου. Όταν ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
πολλές ηµέρες ύστερα από το "σίτεµα" του, πρέπει να προστατεύεται από
τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που
θα διατηρείται συνεχώς υγρή.
Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν πρέπει να
περιέχονται σ΄αυτό θρόµβοι, µικροί λίθοι (άψητη άµµος ή άλλες αδρανείς
ουσίες).
Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων,
απαγορεύεται να λαµβάνεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του
ασβεστόλακκου µέχρις πάχους 10 cm από τον πυθµένα.
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1.2.3

ΑΜΜΟΣ
Η άµµος που προορίζεται για κατασκευή κονιαµάτων, πρέπει να είναι
προελεύσεως ποταµού ή λατοµείου της έγκρισης της Υπηρεσίας
Επίβλεψης, η οποία είναι προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον
να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο.
Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ορισµένες επιβλαβείς
προσµίξεις, όπως πηλό (κολλοειδούς ύλης από κόκκους µεγίστης
διαµέτρου 0,005 mm) και οργανικά συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κ.α. Οι
αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές περιεκτικότητες είναι: 2% για τον πηλό, 1%
για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και µαρµαρυγία. Κατά την
αποθήκευση της στο Εργοτάξιο, η άµµος πρέπει να προστατεύεται από
ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της.
Η κοκκοµετρική σύσταση της άµµου εξαρτάται από το είδος της εργασίας
για το οποίο προορίζεται το κονίαµα. Όπου γίνεται χρήση όρων:
"χονδρόκοκκος", "µετριόκοκκος" και "λεπτόκοκκος", αυτοί έχουν την
ερµηνεία που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ

ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ

ΑΜΜΟΥ

ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΠΗΣ

ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΠΗΣ

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ

∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ

Χονδρόκοκκος

6,0 mm

3,0 mm

Μετριόκοκκος

3,0 mm

0,5 mm

Λεπτόκοκκος

0,5 mm

-

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υπάρχει κανονική
διαβάθµιση των κόκκων της άµµου.
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A- 2

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

2.1.

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ

2.1.1

Γενικά
Προβλέπεται η κατασκευή τοιχοποιιών πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
Τα τοιχώµατα οπτοπλινθοδοµής θα κατασκευαστούν από µπατικές,
δροµικές ή διπλές µπατικές τοιχοποιίες µε θερµοµόνωση, σύµφωνα µε
όσα περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Τεχνικών Περιγραφών.

2.1.2

ΥΛΙΚΑ
Οπτόπλινθοι µηχανοποίητοι διάτρητοι αργιλικοί. Ελάχιστες διαστάσεις
πλίνθου 6Χ9Χ19. Οι οπτόπλινθοι που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να
είναι ακέραιοι, γεροί, οµοιογενείς χωρίς επιβλαβείς προσµίξεις, καλά
ψηµένοι και να ανταποκρίνονται στις αντοχές των προτύπων που έχουν
επιλεγεί και όχι µικρότερες από :
- Μέση αντοχή σε θλίψη 50 kgr/cm2 µεµονωµένη αντοχή σε θλίψη 40
kgr/cm2
- Φαινόµενο βάρος 1300 kgr/m3
- Απορρόφηση νερού 18% κατά βάρος ξηρού οπτόπλινθου.
- Ανοχή διαστάσεων κατά µήκος 2mm κατά πλάτος και ύψος 1mm.

2.1.3

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΩΝ
Σε συνδυασµό µε το τύπο της τοιχοποιίας και το είδος των οπτοπλίνθων,
τα κονιάµατα δόµησης θα είναι:
α. Ασβεστοκονιάµατα
β. Τσιµεντοκονιάµατα
γ. Ειδικά τσιµεντοκονιάµατα
-

Πρόσθετα πρόσµικτα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο

ύστερα από ειδική έγκριση και όπως σχετικά αναφέρεται. ∆είγµατα µε
πρόσθετα πρόσµικτα θα κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν
από την κανονική εκτέλεση της εργασίας.
-

Σύνθεση και πάχος κονιάµατος δόµησης
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Το πέρασµα του νερού από το κονίαµα δόµησης είναι τόσο µεγαλύτερο,
όσο λεπτότερους κόκκους περιέχει η άµµος. Κονίαµα πλούσιο σε
συνδετική ύλη είναι η αιτία συστολής πήξεώς του, ρηγµάτωσής του και
περάσµατος νερού. Συνήθως το κονίαµα περιέχει 100 µε 150 kg
τσιµέντου 200 µε 250 kg ασβέστη σ' ένα κυβικό µέτρο άµµου. Η άµµος
πρέπει να περιέχει σε µικρό ποσοστό πολύ λεπτά στοιχεία (µπουχό) και
να έχει συνεχή κοκκοµετρική σύνθεση από κόκκους 0 έως 3 mm.
Κονίαµα µε πολύ λεπτά στοιχεία ευνοεί το πέρασµα του νερού.
Το φαινόµενο της αφυδάτωσης επαυξάνεται όσο λεπτότερο είναι το
πάχος του κονιάµατος. Κονίαµα πάχους 5 mm παρουσιάζει γρήγορα
φαινόµενα αφυδάτωσης

και αποξήρανσης,

µείωσης της

αντοχής

πρόσοψης και αύξηση της ψαθυρότητας. Για το λόγο αυτό πρέπει να
προβλέπεται ένα µέσο πάχος 10 έως 15 mm και τα τούβλα να
τοποθετούνται, ώστε το κονίαµα να ξεχειλίζει προς όλες τις πλευρές και
να φθάνει στο πάνω µέρος των κατακόρυφων αρµών της από κάτω
σειράς των τούβλων.
-

Έλεγχος κονιάµατος δόµησης από πλευράς περιεκτικότητας αλάτων
δυναµένων να µετακινηθούν προς τα τούβλα.
Για το σκοπό αυτό επιλέγονται τρία τουλάχιστον τούβλα και σε αυτά
τοποθετείται κονίαµα, όµοιο µε αυτό που θα δοµηθούν, στη µικρότερη
πλευρά τους. Όταν το κονίαµα ξηρανθεί τελείως τοποθετείται σε
δοχείο µε αποσταγµένο νερό µε το κονίαµα εντός αυτού και το νερό να
φθάνει στο 1/2 του ύψους του τούβλου. Το τούβλο τοποθετείται στο
δοχείο µε κατακόρυφη την µεγαλύτερη πλευρά του και µε το κονίαµα
στην κάτω πλευρά.
Εάν το κονίαµα περιέχει άλατα (ενώ το τούβλο δεν περιέχει) αυτά θα
µετακινηθούν µε τριχοειδή φαινόµενα στο τούβλο εάν αυτό παραµείνει
στο νερό για τρία µε τέσσερα εικοσιτετράωρα και θα εναποτεθούν εκεί
όπου σταµατά η τριχοειδής άνοδος του νερού.
Σε περίπτωση που απαιτείται αύξηση της ταχύτητας εκτελέσεως του
έργου µπορούν να χρησιµοποιηθούν Κονιάµατα έτοιµα σε σάκους
(αρκεί να προστεθεί το νερό) µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθεί
η σύνθεση αυτών και τα πρότυπα στα οποία έχει βασισθεί η εν ξηρώ
παρασκευή του ετοίµου κονιάµατος.
Η σύνθεση του κονιάµατος, κατά περίπτωση καθορίζεται και
αιτιολογείται πλήρως από την µελέτη.
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Νερό καθαρό από το δίκτυο της πόλεως ή αναλόγως
Σίδηρος: ∆οµικός χάλυβας S220 κατά DIN 1405.
∆είγµατα – ∆οκίµια :
Θα πρέπει να προσκοµισθούν δείγµατα από όλα τα υλικά. Ο
επιβλέπων κατά την κρίση του µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση
δοκιµίων για έλεγχο αντοχών, λοιπών ιδιοτήτων και κοκκοµετρικής
σύνθεσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς.
2.1.4

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΩΝ

2.1.4.1

ΓΕΝΙΚΑ
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υπάρχουν εγκεκριµένα
σχέδια κατόψεων στο εργοτάξιο.
Απαγορεύεται η δόµηση οπτόπλινθων µε τις οπές προς τις επιφάνειες της
τοιχοδοµής, έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαµπερείς οπές στις παρειές του
τοίχου έστω και αν επιχρισθούν ή επενδυθούν οι τοίχοι αυτοί.
Όλοι οι αρµοί θα είναι οριζόντιοι και κατακόρυφοι ισοπαχείς (1cm πάχος),
καλά γεµισµένοι και όχι «ξεχειλισµένοι». Οι επάλληλοι κατακόρυφοι αρµοί
θα είναι µετατεθειµένοι κατά 1/4 πλίνθου τουλάχιστον.
Οι τοίχοι κατασκευάζονται κατά οριζόντιες στρώσεις και σε ζώνες ύψους
1,20m το πολύ κάθε ηµέρα.
Οι τοίχοι θα εδράζονται καλά, θα στερεώνονται καλά στα κατακόρυφα
στοιχεία (θα κολλώνται) και θα σφηνώνονται την επόµενη ηµέρα στη
φέρουσα οροφή µε στρώση πλάγια τοποθετηµένων πλίνθων, σε
παράλληλη διάταξη.
Στις γωνίες και τις διασταυρώσεις θα γίνεται κανονική εµπλοκή κάθε
στρώσης µε την επόµενη και στα ανοίγµατα θα σφηνώνονται λαµπάδες
µιας πλίνθου.
∆ιπλοί τοίχοι µε κενό θα συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλικά S από
γαλβανισµένο σύρµα 4χιλ. ανά 40 cm κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών.
Πλαίσια ανοιγµάτων, ανοίγµατα διέλευσης αγωγών κλπ. θα πρέπει να
προβλέπονται και να κατασκευάζονται κατά το κτίσιµο των τοίχων,
διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρις ότου επιτευχθεί
συντονισµός στις εκτελούµενες εργασίες.
Θα χρησιµοποιούνται µόνο γερές, ακέραιες ή το πολύ µεσοκοµµένες
πλίνθοι και καθαρό φρέσκο κονίαµα που δεν έχει αρχίσει να πήζει. Όλοι οι
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τοίχοι θα ενισχύονται µε οριζόντιες ζώνες ανά 1,5 µ. ύψους από Σενάζ. Οι
ζώνες θα κατασκευάζονται συνεχείς στο ύψος των ανωφλιών, είτε των
ποδιών είτε στην τυχόν ελεύθερη απόληξη του τοίχου οποιοδήποτε και αν
είναι το ύψος τους.
Εφόσον χρησιµοποιηθούν προκατασκευασµένα ανώφλια αυτά θα έχουν
τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις ενισχυτικές ζώνες και θα εδράζονται κατά 15
cm εκατέρωθεν επί του τοίχου. Τοίχοι µε ύψος µεγαλύτερο των 4,00µ. θα
ενισχύονται από δύο τουλάχιστον ενισχυτικές ζώνες.
Τοίχοι οι οποίοι στην τεχνική περιγραφή και στον πίνακα τελειωµάτων της
µελέτης προβλέπονται επιχρισµένοι, θα επιχρίονται από το πάτωµα µέχρι
την οροφή.
Τοίχοι που επενδύονται από άλλα υλικά ορισµένου ύψους θα επιχρίονται
από το ύψος αυτό και µέχρι την ψευδοροφή. Τοίχοι χαµηλότεροι θα
επιχρίονται όπως προηγουµένως σε όλο το ύψος τους και εν πάση
περιπτώσει όπως δείχνουν τα σχέδια.
Θα κατασκευαστεί δείγµα ενός πλήρους τοίχου µε διασταυρώσεις και
ανοίγµατα από πατώµατος µέχρι οροφής από κάθε είδος πλινθοδοµής
ύστερα από υπόδειξη της

Υπηρεσίας Επίβλεψης τουλάχιστον 3

εβδοµάδες πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών.
Η θερµοµόνωση τοποθετείται µεταξύ δύο µπατικών οπτοπλινθοδοµών µε
4-6 καρφιά τύπου NYLON ανά m2

και στερεώνεται πάντοτε στην

εσωτερική τοιχοποιία.
∆ιπλοί τοίχοι µε κενό θα συνδέονται µεταξύ τους µε τους εγκεκριµένους
συνδέσµους έτσι ώστε να αντιστοιχούν τουλάχιστον 4 σύνδεσµοι ανά m2
τοίχου.
Στις διπλές οπτοπλινθοδοµές µε ενδιάµεση θερµοµόνωση µε ή χωρίς
ενδιάµεσα κενό οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται και θα
συνδέονται µε µεταλλικά τζινέτια Φ5 ανά 50 εκ.
Σε µεγάλου µήκους συνεχείς και χωρίς διασταυρώσεις τοίχους θα
αφήνονται αρµοί διαστολής πλάτους 1 cm που θα σφραγίζονται όπως και
οι λοιποί αρµοί διαστολής του κτιρίου.
Πλινθοδοµές που η βάση τους είναι δυνατόν να εκτεθεί σε υγρασία πρέπει
να

ανεγείρονται

πάνω

σε

ταινία

ασφαλτόπανου

µε

ψηφίδα

ή

ασφαλτόχαρτου τριπλασίου πλάτους από εκείνου του πάχους του τοίχου
καλυµµένη στο πάτωµα. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα, αυτά θα
είναι αυτοφερόµενα και θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας, χωρίς
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να υπάρχει ανάγκη στήριξής τους σε παρακείµενες κατασκευές ή τον
ανεγειρόµενο τοίχο.
Όλες οι επιφάνειες (οπτόπλινθοι, στοιχεία Φ.Ο. κλπ.) µε τις οποίες θα
έρθει σε επαφή το κονίαµα θα πρέπει να έχουν διαβραχεί τόσο ώστε να
µην επηρεάζεται η πήξη του κονιάµατος.
Πρόσθετα στα κονιάµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο ύστερα από ειδική
έγκριση και όπως στο σχετικό κεφάλαιο αναφέρεται. ∆είγµατα µε
πρόσθετα πρέπει να κατασκευάζονται τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν την
κανονική εκτέλεση της εργασίας.
Εργασίες πλινθοδοµών θα εκτελούνται µόνο κάτω από κανονικές
καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία πάνω από +5 οC, κανονική υγρασία, όχι
πολύ δυνατός αέρας), εκτός αν ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
προστασίας και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης
Μετά το τέλος των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα
για την οµαλή πήξη του κονιάµατος µέτρα και η περατωµένη εργασία να
προστατεύεται από οποιεσδήποτε κακώσεις.
Καµία επόµενη εργασία δεν θα εκτελείται σε νεοανεγερθέντα τοίχο πριν
περάσουν 15 ηµέρες από την περάτωσή του.
Καµία απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακορυφότητα πέραν 5
χιλ. Καµία απόκλιση από τις γωνίες
2.2

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α

2.2.1

ΓΕΝΙΚΑ
Όπου θα χρησιµοποιηθούν στο έργο Τοιχώµατα ξηρής ∆όµησης από
γυψοσανίδα αυτά θα είναι τοιχοποιίες σιδερένιου γαλβανισµένου σκελετού
µε αµφίπλευρη επένδυση διπλής γυψοσανίδας και ενσωµατωµένο
ορυκτοβάµβακα που αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εργασία και τα υλικά
κατασκευής.
Ειδικότερα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα υλικά και την εργασία
κατασκευής και τοποθέτησης, διαµόρφωσης των λεπτοµερειών επαφής
µε άλλα οικοδοµικά στοιχεία και εξασφάλισης της απρόσκοπτης και
σωστής λειτουργίας όλων των µερών της κατασκευής σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις και υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες του τόπου και του είδους
του έργου.
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Τα πετάσµατα ανάλογα µε τους χώρους που διαχωρίζουν θα είναι απλά,
πυράντοχα, ανθυγρά και ηχοµονωτικά. Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για
την ακουστική άνεση µέσα στο κτίριο και την αποµόνωσή του από τους
θορύβους καθώς και από την ηχητική µετάβαση από χώρο σε χώρο µέσω
του πετάσµατος.
Θα

επιλεγεί

αναγνωρισµένος

κατασκευαστής

ολοκληρωµένου

συστήµατος προϊόντων για την κατασκευή των διαχωριστικών τοίχων και
η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει µε τις οδηγίες του και τις προδιαγραφές
όπως απαιτείται.
Η θέση και το είδος των διαχωριστικών αυτών τοίχων καθορίζονται από
την µελέτη του έργου.
Θα ακολουθηθούν ο ελληνικός κτιριοδοµικός κανονισµός, ο κανονισµός
θερµοµόνωσης κτιρίων και τα Ε.Π. ΕΛΟΤ.
Οι γυψοσανίδες θα παραδοθούν στο εργοτάξιο συσκευασµένες σε
παλέτες και θα αποθηκεύονται οριζόντιες πάνω σε στηρίγµατα, σε ξερό
αεριζόµενο χώρο σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους

και

έτσι,

ώστε

να

µην

διατρέχουν

κίνδυνο

οποιασδήποτε αλλοίωσης από τις δραστηριότητες του εργοταξίου.
Η διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται µε την απαιτούµενη
προσοχή έτσι, ώστε να µη σύρονται οι ακµές τους πάνω στα άλλα υλικά
της αποθήκης, ούτε να προξενούνται άλλες φθορές στα διακινούµενα
υλικά και τις έτοιµες εργασίες.
Θα χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες µε αµφίπλευρη επένδυση από χαρτόνι
και αποτιµηµένες κατά µήκος ακµές, ώστε να

διευκολύνεται το

αρµολόγηµα µεταξύ του, σύµφωνα µε το πρότυπο 784 του ΕΛΟΤ.
Στο έργο προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες, ανθυγρές,
πυράντοχες, ελάχιστου πάχους, πλάτους και ύψους ανάλογα µε το χώρο
που θα τοποθετηθούν. Τα λοιπά χαρακτηριστικά όπως βάρος, αντοχές,
απορρόφηση νερού κ.λ.π. θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή
πρότυπα της µελέτης.
Σκελετός (στρωτήρες και ορθοστάτες) από στραντζαριστά γαλβανισµένα
εν θερµώ χαλυβδοελάσµατα ελάχιστου πάχους 0,6 mm διατοµής U
διαστάσεων τέτοιων ώστε οι ορθοστάτες να χωρούν µέσα στους
στρωτήρες.
Όλα τα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης και ακαµψίας από γαλβανισµένο εν
θερµώ χαλυβδοέλασµα πάχους κατά περίπτωση.
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Βίδες κοπτικές ή διατρητικές γαλβανισµένες ή ειδικά επεξεργασµένες για
αντοχή στην διάβρωση, µε κεφάλι που να µην τραυµατίζει την ορατή
επιφάνεια των γυψοσανίδων. Βύσµατα πλαστικά ή µεταλλικά αναλόγου
µεγέθους.
Αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες πλαστικό µε κλειστές κυψέλες
αναλόγου πλάτους για την επαφή του σκελετού µε τα άλλα οικοδοµικά
στοιχεία.
Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένο
µαλακό χαλυβδοέλασµα. Λοιπά ειδικά τεµάχια µόρφωσης αρµών και
τελειωµάτων από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 0,6
mm κατά τα πρότυπα των εργοστασίων PROTECTOR ή CATNIC.
Υλικά αρµολογήµατος, στοκαρίσµατος (φινιρίσµατος) και ταινίες από ίνες
γυαλιού για ενίσχυση των αρµολογηµάτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή των γυψοσανίδων.
Μονωτικό υλικό πλήρωσης του διαχωριστικού τοίχου ορυκτοβάµβακας
πάχους 40mm και ειδικού βάρους 50 kg/m3 για κοινούς εσωτερικούς
τοίχους, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από τις οικοδοµικές λεπτοµέρειες της
Μελέτης.
Θα ελεγχθούν από διαπιστευένα εργαστήρια όλα τα απαιτούµενα υλικά σε
ικανό αριθµό δείγµατα 200x300 mm από κάθε τύπο στοιχείου πλήρωσης
και µονωτικού. ∆είγµατα µήκους 300 mm από κάθε διατοµή του σκελετού,
των ενισχύσεων και των ταινιών και ένα τεµάχιο από τα άλλα υλικά και
µικροϋλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του τοίχου.
Οι σανίδες θα προστατεύονται κατά την διάρκεια της κατασκευής από
νερά, υπερβολική υγρασία και τους άλλους ρύπους του εργοταξίου.
2.2.2

ΕΡΓΑΣΙΑ
Εργασίες

γυψοσανίδων

θα

εκτελούνται

σε

κλειστά

ή

αλλιώς

προφυλαγµένα τµήµατα του έργου.
Το συνεργείο που θα αναλάβει την κατασκευή θα δώσει δείγµα εργασίας
κατασκευάζοντας ένα αντιπροσωπευτικό

διαχωριστικό τοίχο µε τα

εγκεκριµένα υλικά σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία Επίβλεψης.
Στο δείγµα µπορεί να περιλαµβάνεται και κούφωµα.
Η εργασία θα εκτελεστεί µετά την κατασκευή των τελικών υποστρωµάτων
των δαπέδων και των επιχρισµάτων των οροφών και των τοίχων.
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Θα γίνει πλήρης χάραξη σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της θέσης
των τοίχων και των εσωτερικών κουφωµάτων.
Όλοι οι στρωτήρες θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτοκόλλητη ταινία
αφρώδους ελαστικού µε κλειστές κυψέλες και θα στερεωθούν µε βίδες και
πλαστικά βύσµατα ανά αποστάσεις το πολύ 0,60 µ. στο πάτωµα και στην
οροφή.
Ακολουθεί η τοποθέτηση των διατοµών του σκελετού σε επαφή µε τα
λοιπά οικοδοµικά στοιχεία (πλευρικά κατακόρυφα στοιχεία κ.λπ.) κατά τον
ίδιο τρόπο. Θα ληφθούν υπ' όψη όλες οι παραµορφώσεις από βέλη
κάµψεως, καθιζήσεις κ.λπ. της φέρουσας κατασκευής.
Ακολουθεί η τοποθέτηση ορθοστατών ανά 0,60 m και των ενισχύσεων στα
ανοίγµατα των κουφωµάτων και όπου προβλέπεται να αναρτηθούν
αντικείµενα.
Στην συνέχεια, τοποθετούνται οι σανίδες πλήρωσης της µιας πλευράς.
Θα ληφθεί πρόνοια ώστε οι γυψοσανίδες να µην ακουµπούν στο δάπεδο
στερέωσης του κάτω οδηγού (στρωτήρα) για να αποφευχθεί τυχόν
διείσδυση υγρασίας.
Η κοπή και επεξεργασία τους θα εκτελείται πάντοτε µε τα κατάλληλα
εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και έντεχνη κατασκευή. Απ'
ευθείας κάρφωµα των σανίδων δεν επιτρέπεται.
Τέλος τοποθετούνται οι µικροί και οι εύκαµπτοι αγωγοί, οι λοιπές
εγκαταστάσεις και οι µονωτικές πλάκες και κλείνει ο τοίχος µε την
τοποθέτηση των σανίδων πλήρωσης της άλλης πλευράς.
Αρµολόγηµα και στοκάρισµα των αρµών µεταξύ σανίδων πλήρωσης και
µεταξύ σανίδων πλήρωσης και γειτονικών κατασκευών αµέσως µετά την
οριστική τοποθέτηση κάθε εξωτερικής στρώσης. Το αρµολόγηµα θα γίνει
µε όλα τα διατιθέµενα υλικά και ενισχυτική ταινία.
Ευθείς τοίχοι (χωρίς διασταυρώσεις) µεγαλύτεροι των 8,00 m µήκους θα
ενισχύονται µε διπλούς ορθοστάτες ανά 3,60 mm.
Ευθείς τοίχοι µεγαλύτεροι των 12,00 m µήκους θα διακόπτονται µε αρµό
διαστολής που διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού
του συστήµατος των διαχωριστικών πετασµάτων.
Σε περίπτωση απαίτησης µεγαλύτερης αντοχής θα ενισχύονται οι
ορθοστάτες (π.χ. τοποθετούνται διπλοί) και θα αποφεύγεται η πύκνωσή
τους.
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Σε συνδέσεις υπό γωνία θα τοποθετείται πάντοτε ορθοστάτης αντίστοιχης
γωνίας πίσω από τις σανίδες πλήρωσης έτσι, ώστε να τις συνδέει µεταξύ
τους.
Σε κουφώµατα και άλλα µεγάλα ανοίγµατα θα τοποθετείται περιµετρικά
σκελετός από διπλούς ορθοστάτες ή από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm διατοµής U από το πάτωµα µέχρι την οροφή
και ειδικά στα κουφώµατα θα σφραγίζονται οι αρµοί µε κατάλληλη ταινία
απορρόφησης κραδασµών ώστε να αποκαθίσταται η στεγανότης µεταξύ
των χώρων.
Το στοκάρισµα και η επεξεργασία των αρµών θα αποφεύγεται όταν
επικρατούν θερµοκρασίες κάτω των +5°C ή πολύ ξερός καιρός.
Προ της τοποθέτησης πλακιδίων θα γίνεται επάλειψη των επιφανειών των
γυψοσανίδων µε σκληρυντικό βερνίκι ή άλλο υλικό όπως συνιστά ο
κατασκευαστής των γυψοσανίδων.
Σπασµένες, ρηγµατωµένες, "φουσκωµένες" και γενικά αλλοιωµένες
γυψοσανίδες, δεν θα γίνονται δεκτές.
Τοπική επιπεδότης ελεγχόµενη µε κανόνα 200 mm (στην περιοχή των
αρµών) 1 mm.
Γενική επιπεδότης ελεγχόµενη µε κανόνα 2,000 mm 5 mm.
Απόκλιση κατακορυφότητας στο ύψος ορόφου και ανεξάρτητα από αυτό 5
mm.
2.3.

ΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Κινητά διαχωριστικά χώρων Υγιεινής θα τοποθετηθούν στα W.C.

2.3.2

ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα διαχωριστικά συστήµατα αποτελούνται από φύλλα βασισµένα σε
ρητίνες θερµικής ωρίµανσης οµογενώς ενισχυµένα µε ίνες ξύλου και
κατασκευασµένα κάτω από υψηλή πίεση και θερµοκρασία.
Το υλικό είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην φθορά και στην χάραξη, δεν
επηρεάζεται από την υγρασία. ∆ιαθέτει µεγάλη αντοχή στα χηµικά και είναι
επιτρεπτός ο καθαρισµός του ακόµη και µε ισχυρά απολυµαντικά. Οι
καθαριστικοί αυτοί παράγοντες δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού.
Το υλικό είναι εξαιρετικά µονολιθικό, δεν έχει πόρους και µε αυτό τον
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τρόπο έχει κλειστή δοµή, οι ρύποι δεν εισχωρούν στην µάζα του και είναι
εύκολος ο καθαρισµός του.
Ο σωστός συνδυασµός καµπτικής αντοχής και ελαστικότητας προσδίδει
στα φύλλα υψηλή αντοχή στην κρούση.
Η συµπεριφορά του υλικού στην φωτιά είναι εξαιρετική. ∆εν λιώνει, δεν
ρευστοποιείται, διατηρεί την σταθερότητα του για αρκετό χρόνο στην
φωτιά και δεν παράγει τοξικά αέρια.
Τα φύλλα των ελαφρών διαχωριστικών συστηµάτων χώρων W.C. θα
έχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
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Ειδικό βάρος

ASTM-D792

+1.4Kg/m3
18,5Kg/m2

Βάρος σε πάχος 13 mm
Ανοχή διαστάσεων
Μήκος και Πλάτος

0,0/+ 5mm

Πάχος

+0,6mm

Στιλπνότητα

ΕΝ 438-2 Par.8

Καµία αλλαγή

Χρώµα

ΕΝ 438-2 Par.8

Καµία αλλαγή

Ρηγµάτωση

ΕΝ 438-2 Par.8

Καµία αλλαγή

Μέτρο ελαστικότητας

DIN 53457

> 10.000N/mm2

Εφελκυστική αντοχή

DIN 53457

> 100N/mm2

Καµπτική αντοχή

ΕΝ 63

> 100N/mm2

Κρουστική αντοχή

ΕΝ 438-2 Par.11

> 30N

Αντοχή στη χάραξη

ΕΝ 438-2

> 3,5N

ΕΝ 438-2

< 1% κατά βάρος

Αντοχή στη φθορά
Απορρόφηση νερού
Σταθερότητα διαστάσεων

< 2,5 mm/m

Εύρος θερµοκρασιών εφαρµογής

-40 έως +130οC

Συµπεριφορά στην φωτιά
Great Britain Fire Classification

BS 476 part 6-7

Τύπος FR: Κατηγορία Ο
Κοινός τύπος: Κατηγορία 2

The Nederlanda Brandklasse

NEN 6065

Τύπος FR: Κατηγορία 1
Κοινός τύπος: Κατηφοριά 2

Germany Baustofklasse

DIN 4102

Τύπος FR: Κατηγορία B1
Κοινός τύπος: Κατηφοριά B2

France

NF P 92-507

Τύπος FR: Κατηγορία M1
Κοινός τύπος: Κατηφοριά M2/M3

Για την στήριξη των πανέλων θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα αποτελούµενο
από ανοξείδωτους οδηγούς, στηρίγµατα τοίχων, γωνίες, στηρίγµατα
δαπέδου, µεντεσέδες, κλειδαριές µε την ένδειξη κατειληµµένου / µη
κατειληµµένου και χούφτες.
Το σύστηµα αυτό είναι κατασκευασµένο στο εσωτερικό του από χάλυβα µε
επένδυση από εξαιρετικής αντοχής Nylon (πολυαµίδιο). Το υλικό αυτό
προσφέρει ανθεκτικότητα στη χάραξη, στην φθορά, στους ατµοσφαιρικούς
ρύπους και τα συνήθη απορρυπαντικά και διαλύτες.
Τα ανωτέρω συστήµατα καλύπτονται από Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης
Ποιότητας ISO 9001.
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Α- 3

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

3.1.

ΓΕΝΙΚΑ
Τα είδη και ο τρόπος λειτουργίας των κουφωµάτων του έργου,
εσωτερικών και εξωτερικών, περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των
Τεχνικών Περιγραφών. Στην συνέχεια δίδονται Τεχνικές Προδιαγραφές για
τις τρεις βασικές κατηγορίες κουφωµάτων: Αλουµινίου, Χαλύβδινα και
Ξύλινα.

3.2.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3.2.1

ΓΕΝΙΚΑ
Εξωτερικά κουφώµατα από διατοµές αλουµινίου προβλέπονται στους
περισσότερους χώρους των κτιρίων.
Σε όσους εξωτερικούς τοίχους προβλέπεται επίχρισµα θα

προηγηθεί η

τοποθέτηση ψευτοκασών που θα κατασκευασθούν από στραντζαριστή
λαµαρίνα

πάχους 1

1/4 χιλ., µε προστασία (επιψευδαργύρωση) 40

µικρών.
Η

µορφή

της

ψευτόκασας

θα

ανταποκρίνεται

στις

απαιτήσεις

σωστής προσαρµογής της κάσας του αλουµινίου. Η στερέωση της
ψευτόκασας (είδος και αριθµός πακτώσεων) είναι συνάρτηση του
µεγέθους και της λειτουργίας του κουφώµατος.
Το είδος των πακτώσεων της κάσας αλουµινίου στην ψευτόκασα θα
είναι συνάρτηση του µεγέθους και της λειτουργίας του κουφώµατος και
σύµφωνο µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης,
εξασφαλίζεται

η

αντοχή

σε

καταπονήσεις

έτσι

(κρούσεις,

ώστε

να

δονήσεις,

ανεµοπίεση, κλπ.).
Το κούφωµα θα συναρµολογείται σε πλήρη λειτουργία στο εργοστάσιο,
αν

είναι

δυνατό

µαζί

µε

την

ψευτόκασα,

αποσυναρµολογείται, θα ακολουθεί η διαδικασία
διατοµών

στη

συνέχεια

προστασίας

θα
των

και των εξαρτηµάτων και µετά θα τοποθετείται στο κτίριο.

Ειδικότερα η κατασκευή των φύλλων θα γίνεται µε

την χρησιµοποίηση

των απαραίτητων εξαρτηµάτων συναρµολόγησης για την εξασφάλιση της
σταθερότητας του φύλλου.
Για την εξασφάλιση της σωστής προσαρµογής και λειτουργίας των
φύλλων θα ληφθούν υπόψη και τα πιο κάτω:
-

Η τήρηση των σωστών ανοχών µεταξύ φύλλου και κάσας.
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-

Η πρόβλεψη της δυνατότητας ρύθµισης χωρίς κατά το δυνατόν

παρεµπόδιση της λειτουργίας των φύλλων.
-

Η πρόβλεψη των αναγκαίων εξαρτηµάτων και µηχανισµών µε τρόπο

που να επιτρέπουν τον εύκολο χειρισµό του κουφώµατος.
Όλα τα εξαρτήµατα, µηχανισµοί, κλπ., που είναι απαραίτητα για την
λειτουργία και τον χειρισµό του κουφώµατος, θα είναι άριστης ποιότητας
αθόρυβα, µε την κατάλληλη προστασία και εύκολα στην χρήση.
Θα

καταβάλλεται

κάθε προσπάθεια και θα

λαµβάνονται όλα

τα

απαραίτητα µέτρα για την προστασία των διατοµών του αλουµινίου από
το είδος των κατασκευών που θα ακολουθήσουν την τοποθέτησή τους.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη αντικατάστασης των
διατοµών που θα υποστούν ανεπανόρθωτες καταστροφές.
Τα στοιχεία αλουµινίου θα βαφούν µε πούδρα µεταλλοξειδίου, µε την
µέθοδο της ηλεκτρικής απόθεσης και θα πολυµερισθούν µε θερµική
κατεργασία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του LNEC (Ε 303). Το πάχος
του χρώµατος θα είναι τουλάχιστον 60 µικρά.
3.3

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ

3.3.1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

3.3.1.1

ΚΑΣΕΣ
Οι

κάσες

των

κουφωµάτων

αυτών

θα

κατασκευαστούν

από

χαλυβδοέλασµα D.K.P. πάχους 1,5 mm στραντζαρισµένο, έτσι ώστε το
τελείωµά τους στον τοίχο (επίχρισµα, εµφανές σκυρόδεµα, γυψοσανίδες,
κλπ.) να µη δηµιουργεί σκοτία αλλά εξοχή 12 mm, να έχει υποδοχή για
την τοποθέτηση συνεχούς ελαστικού παρεµβλήµατος µεταξύ κάσας και
φύλλου, πατούρα για το φύλλο και τουλάχιστον 11 mm ενισχύσεις από το
ίδιο έλασµα στα σηµεία ανάρτησης των στροφέων, της κλειδαριάς και των
λοιπών

εξαρτηµάτων

λειτουργίας

του

κουφώµατος

(µηχανισµοί

επαναφοράς), µια τουλάχιστον ενίσχυση ακαµψίας ανά 0,60 m σε κάθε
πλευρά συνδυασµένη µε τα αγκύρια στήριξης τους τοίχους, λάµες
στήριξης κάτω, αφαιρούµενα στοιχεία για το απαραµόρφωτο των
πλαισίων µέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στο κτίριο.
3.3.1.2

ΦΥΛΛΑ
Τα φύλλα θα κατασκευασθούν από σκελετό και ολόσωµη αµφίπλευρη
επένδυση µαύρης λαµαρίνας πάχους 1,25 mm. Ο σκελετός θα
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αποτελείται το λιγότερο από δύο κατακόρυφα και 4 οριζόντια στοιχεία
στραντζαριστών ορθογωνικών διατοµών 40Χ40 mm τουλάχιστον και
πάχους τοιχώµατος 1,5 mm.

Τα κενά του σκελετού θα πληρωθούν µε

πάπλωµα υαλοβάµβακα 35 mm πριν ολοκληρωθεί η επένδυσή του από
µαύρη λαµαρίνα.
Κάσα και φύλλο θα δηµιουργούν πατούρα µεταξύ τους.

Στην πατούρα

της κάσας θα υπάρχει ελαστικό παρέµβληµα. Τα στοιχεία του σκελετού
θα είναι συνδεδεµένα ηλεκτροσυγκολληµένα µε συνεχή ραφή µεταξύ τους.
Οι αποδεκτές ανοχές στις διαστάσεις των φύλλων ±0,5 χιλ. κατά πλάτος
καθ’ ύψος.
Οι δε αποδεκτές ανοχές µεταξύ φύλλου και κάσας 2 χιλ. γύρω- γύρω σε
όλες τις πόρτες εκτός από τις ειδικές που θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή τους και µεταξύ κατωφλίου - δαπέδου
και φύλλου 3 χιλ.
Ουδεµία ανοχή θα γίνεται αποδεκτή για εξαρτήµατα κλπ. στοιχεία του
ίδιου τεµαχίου.
3.3.1.3

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Ανοίγµατα στο φύλλο για περσίδες, υαλοστάσια, κλπ. θα περιβάλλονται
απαραίτητα από στοιχεία σκελετού.

3.3.1.4

ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ
Οι περσίδες θα είναι κατασκευασµένες από µαύρη λαµαρίνα 1,5 mm θα
έχουν κατακόρυφο τµήµα, κεκλιµένο κατά 45ο και πάλι κατακόρυφο τµήµα
και θα εντάσσονται στο πάχος του φύλλου έτσι, ώστε να

µην υπάρχει

οπτική επαφή των διαχωριζοµένων χώρων και αφαιρούµενο πλαίσιο µε
πυκνό γαλβανισµένο πλέγµα.
3.3.2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Όταν τα κουφώµατα αυτά είναι εξωτερικά θα έχουν όλες τις απαραίτητες
ενισχύσεις,

και

διαµορφώσεις

(π.χ.

νεροσταλλάκτες)

εξαρτήµατα για την πλήρη και καλή λειτουργία τους.
3.4

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

3.4.1

ΓΕΝΙΚΑ
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και

λοιπά

Θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα οποιασδήποτε
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πληρούν τις απαιτήσεις της
εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας και τις απαιτήσεις της µελέτης
Η/Μ εγκαταστάσεων για τους χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Τα

κουφώµατα

θα

προέρχονται

από

ειδικευµένο

κατασκευαστή

πυράντοχων κουφωµάτων, και θα φέρουν το προβλεπόµενο από τους
κανονισµούς σήµα ποιότητας και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Προ της κατασκευής ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στην
Υπηρεσία Επίβλεψης µελέτη εφαρµογής πυροπροστασίας, καθώς και τα
πιστοποιητικά έγκρισης και τη γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή αυτών,
ότι τα κουφώµατα αυτά πληρούν τους όρους και τα πρότυπα που έχουν
επιλεγεί από τη µελέτη για το συγκεκριµένο έργο.
Η τοποθέτησή τους θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή τους.
Κουφώµατα που δεν ανταποκρίνονται στην παράγραφο αυτή δεν θα
επιτρέπεται να τοποθετηθούν στο έργο.
Σε θύρες πυράντοχες ή µη τοποθετούνται µπάρες πανικού, σύµφωνα µε
την µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που αυτές
βρίσκονται πάνω σε οδεύσεις διαφυγής ή σε κλιµακοστάσια διαφυγής ή
όταν αποτελούν τελικές εξόδους.
Η µπάρα πανικού τοποθετείται, στην µεν περίπτωση όδευσης διαφυγής,
στην πλευρά της όδευσης, στην δε περίπτωση τελικής εξόδου, στην
εσωτερική πλευρά της θύρας αντί για σταθερή χειρολαβή.
Οι θύρες στις

οποίες απαιτούνται µπάρες πανικού

εµφανίζονται

επακριβώς στα σχέδια της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας.
Οι προτεινόµενες µπάρες πανικού θα λειτουργούν µε απλή ώθηση
απασφαλίζοντας τα σύστηµα κλειδώµατος της θύρας. Θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα τύπου «HÄFELE» ή άλλης εταιρείας ισοδύναµων
προδιαγραφών.
3.5

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

3.5.1

ΓΕΝΙΚΑ
Τα

ξύλινα

κουφώµατα

που

θα

τοποθετηθούν

στο

έργο

θα

κατασκευάζονται από εξειδικευµένες βιοµηχανίες, κατασκευής, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη και τις προδιαγραφές.
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3.5.2

ΘΥΡΕΣ
Θα είναι πρεσσαριστές συνολικού πάχους 40 mm. Εσωτερικά κατάλληλα
επενδεδυµένες.
Ο περιµετρικός σκελετός θα κατασκευάζεται από κατεργασµένη λευκή
ξυλεία οπλισµένος στις δύο εµφανείς πλευρές µε αντίστοιχο ξύλο,
επιφάνεια από HDF (High Density Fireboard) 3 mm (850 Kg/m3).
Η Τελική επιφάνεια θα επενδύεται µε φλοιό (καπλαµά) ξύλου πάχους
(6/10mm) λουστραρισµένο ή σκληρό ειδικό πλαστικό υµένα πάχους
(9/10mm) και θα φέρει προστατευτικά περιµετρικά πηχάκια από σκληρή
ξυλεία.
Η Θύρα θα φέρει πιστοποιητικό ηχοµόνωσης για 27dΒ
Οπές, εντορµίες και τα παρόµοια, στις κάσες και τα φύλλα θα γίνουν µε
ειδικά µηχανήµατα και όχι µε το χέρι, ώστε όλα τα εξαρτήµατα, βίδες,
κλειδαριές, στροφείς κλπ. να εφαρµόζουν ακριβώς.
Τα κουφώµατα θα εγκαθίστανται στο έργο σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους και τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Πλέον των ανωτέρω για τα ξύλινα κουφώµατα ισχύουν γενικά και οι
αναφερόµενες στο επόµενο άρθρο τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν
γενικότερα τις ξύλινες κατασκευές, όπως κουφώµατα, ξύλινα ερµάρια,
ξυλεπενδύσεις τοίχων, πέργκολες υπαιθρίων χώρων κλπ.
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Α - 4 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
4.1.

ΓΕΝΙΚΑ
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε τις ξύλινες
κατασκευές στο έργο, όπως επενδύσεις τοίχων µε φυσική ξυλεία, πάγκοι
και ερµάρια και λοιπές ξύλινες κατασκευές.
Οι κατασκευές αυτές µπορεί να τυποποιηθούν και να κατασκευασθούν
είτε σε εργοτάξιο είτε στο εργοστάσιο, από ειδικευµένο κατασκευαστή και
τέλος να τοποθετηθούν στις θέσεις τους στο κτίριο κατά το στάδιο της
αποπεράτωσής τους.
Οι κατασκευές αυτές

νοούνται τελειωµένες, αρίστης κατασκευής και µε

όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, στήριξης και ενσωµάτωσής τους στο
έργο.
4.2

ΥΛΙΚΑ

4.2.1

ΞΥΛΕΙΑ
Η επιλογή της ξυλείας θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να µην έχει σαθρά και
µαλακά µέρη, σχισίµατα, σκεβρώµατα, ανώµαλα νερά, λεκέδες, φθορές
από έντοµα, σπασίµατα, σκληρούς και ξερούς ρόζους µε διάµετρο
µεγαλύτερη από 12,5mm.
Η περιεκτικότητα της ξυλείας σε υγρασία θα είναι από 10% –12% για τα
οικοδοµικά (θυρόφυλλα, σοβατεπί κλπ.), 8%–18% για τις κατασκευές που
θα εγκατασταθούν στο ύπαιθρο (παγκάκια περιβάλλοντος χώρου,
πέργκολες κλπ.).

4.2.2

ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ, ΠΛΑΚΑΖ
Το κόντρα πλακέ θα επιλέγεται κατά περίπτωση ανθεκτικό και κατάλληλο
ανάλογα για εσωτερική και εξωτερική χρήση, καλά λειασµένο (sanded).
Το Πλακάζ θα είναι επίσης ανθεκτικό και κατάλληλο ανάλογα για
εσωτερική και εξωτερική χρήση, καλά λειασµένο (sanded).
Αµφότερα θα επενδύονται µε κατάλληλους καπλαµάδες δρύινους ή
ανιγκρέ ή άλλου τύπου σύµφωνα µε τη µελέτη.

4.2.3

ΙΝΟΣΑΝΙ∆ΕΣ
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Οι Ινοσανίδες τύπου M.D.F. (Medium Density Fireboard) θα είναι βάρους
πάνω από 600kg/m3 και πάχους από 2 έως 35mm, ανθεκτικές στην
υγρασία και µόνο για εσωτερική χρήση. Με ιδιότητες και τεχνικά
χαρακτηριστικά:
Πάχος:

από 2 ΜΜ έως 35 ΜΜ

Πυκνότητα (Η.∆.) απόκλιση ±5%:-16 ΜΜ και 20 ΜΜ 675 KG/M³
30 MM 640 KG/M³
∆υνατότητα κάµψης (ΜΟR):

-16 MM και 20 ΜΜ 7 KG/CM²
30 MM 250 KG/CM²

Αντοχή σε εφελκυσµό:

-16 ΜΜ και 20 ΜΜ 7 KG/CM²
30 MM 6.5 KG/CM²

Αντίσταση σε κράτηµα βίδας

-16 MM και 20 ΜΜ 130 KG/CM²

στην επιφάνεια:

30 MM 115 KG/CM²

Αντίσταση σε κράτηµα βίδας

16 MM και 20 ΜΜ 115 KG/CM²

στις άκρες:

30 MM 100 KG/CM²

Βαθµός ελαστικότητας:

-16 MM και 20 ΜΜ 25.000

KG/CM²
30 MM 20.000 KG/CM²
Υγρασία:

-16MM & 20ΜΜ 10%-30ΜΜ

10%
∆ιόγκωση µετά 24ωρη

-16 ΜΜ και 20 ΜΜ 6%

παραµονή στο νερό:

30 ΜΜ 6%

Απορρόφηση µετά 24ωρη
παραµονή στο νερό:

-16 ΜΜ και 20 ΜΜ 16%
30 ΜΜ 16%

Αποκλίσεις:

πάχος ±0,15ΜΜ,µήκος ±5ΜΜ
τετραγωνικά σχήµατα ±2 ΜΜ/Μ²

Η εφαρµογή και η σύνδεση αυτών επιτόπου θα γίνεται είτε µε
οποιασδήποτε µορφής κόλλα, είτε µε βίδες κυλινδρικές µε στροφές σε όλο
το στέλεχος, είτε µε καρφιά που η κεφαλή τους είναι πεπλατυσµένη.
Οι βίδες προ της τοποθέτησής τους πρέπει να λαδώνονται για µεγαλύτερη
ευκολία, η δε απόστασή τους να µην είναι µικρότερη από 30 mm.
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Τα καρφιά πρέπει να µην καρφώνονται σε λιγότερο από 7 mm από τα
άκρα, η δε απόσταση αυτών να µην είναι µικρότερη από 150 mm.
4.2.4

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
Τα Φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) επένδυσης θα είναι καταλλήλου
τύπου τόσο για τις εξωτερικές ορατές επιφάνειες, όσο και

για τις

εσωτερικές επενδύσεις, στιλπνής, ηµίστιλπνης υφής (σατινέ ή µατ), χωρίς
διακυµάνσεις του πάχους και οµοιοµόρφου απόχρωσης αυτών.
Οι επενδεδυµένες εκατέρωθεν µε µελαµίνη µοριοσανίδες, θα είναι
ελαχίστου πάχους 16 mm και θα χρησιµοποιούνται µόνο στα εσωτερικά
χωρίσµατα και ράφια των επιµέρους κατασκευαζόµενων στοιχείων.
Τυχόν απαιτούµενα επιπλέον πλαστικά υλικά, παρεµβλήµατα, ελαστικές
ταινίες, βουρτσάκια στεγανότητας, κλπ. Θα είναι από κατάλληλα ανθεκτικά
για τη συγκεκριµένη χρήση υλικά όπως π.χ. EPDM νεοπρένιο κ.λ.π.
4.2.5

ΚΟΛΛΕΣ
Οι τυχόν απαιτούµενες κατά την κατασκευή κόλλες θα είναι ρεζορσίνης
Φαινόλης κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ικανοποιητικής
αντοχής σε φωτιά.

4.2.6

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τα λοιπά µεταλλικά µέρη, όπως βίδες κλπ. Εξαρτήµατα, θα είναι
κατάλληλα επεξεργασµένα ώστε να µην οξειδώνονται (ανοξείδωτα,
επιχρωµιωµένα, επικασσιτερωµένα ή γαλβανισµένα εν θερµώ κατά
περίπτωση και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης).
Ειδικότερα:
- Φεράµια, εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης, µηχανισµοί µανδάλωσης,
διαβήτες κλπ. θα είναι αφανείς και θα έχουν µέγεθος ανάλογο µε το βάρος
των κατασκευών όπου θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους πίνακες
του κατασκευαστή τους.
Θα

είναι

αυτολιπαινόµενοι

και

αντικαταστάσιµοι

µε

τη

χρήση

συνηθισµένων εργαλείων χωρίς να χρειάζεται αποσυναρµολόγηση η
ξύλινη κατασκευή. Θα είναι ανθεκτικοί, αξιόπιστοι, αθόρυβοι και εύκολοι
στο χειρισµό.
- Στροφείς, ράουλα κύλισης, µηχανισµοί ανάρτησης, κλπ. θα έχουν µέγεθος
ανάλογο µε την κατασκευή όπου θα τοποθετηθούν και σύµφωνα µε τους
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πίνακες του κατασκευαστή τους. Μη οξειδούµενοι, αυτολιπαινόµενοι, ή
λιπαινόµενοι

χωρίς

να

χρειάζεται

αποσυναρµολόγησή

τους,

αντικαταστάσιµοι µε τη µεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνηθισµένα
εργαλεία

χωρίς

άλλη

παρέµβαση

στην

ξύλινη

κατασκευήµε

αφαιρούµενους άξονες και ένσφαιρους τριβείς. Θα είναι γενικά ανθεκτικοί,
αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισµό, αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για τις
συνθήκες του έργου. Η αντοχή και η καταλληλότητά τους θα καλύπτονται
από πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας και εγγυήσεις του παραγωγού
τους.
- Κλειδαριές, κύλινδροι κλειδαριών θα είναι άριστης ποιότητας χωνευτού
τύπου, µη οξειδούµενοι, αξιόπιστοι, εύκολοι στο χειρισµό και θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και στην ασφάλεια.
- Χειρολαβές, ροζέτες, στόπερ, πλάκες προστασίας κλπ. θα επιλεγούν από
τον µελετητή και την επίβλεψη.
4.2.7

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
Τονίζεται ότι πριν τη προσκόµιση όλων των απαιτουµένων υλικών και
προκειµένου να γίνουν αυτά αποδεκτά θα πρέπει να προσκοµισθούν
δείγµατα, για µεν τα υλικά σε κοµµάτια 200Χ300mm και για δε τα λοιπά
υλικά από ένα τεµάχιο όλων των εξαρτηµάτων που αναφέρονται στις
προηγούµενες παραγράφους, που

θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Τα

δείγµατα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου
ποιότητας και ιδιοτήτων από αναγνωρισµένα εργαστήρια.
4.2.8

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά την προσκόµιση, µεταφορά και αποθήκευση των υλικών, θα
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι ξύλινες κατασκευές να
διατηρηθούν

απαραµόρφωτες,

να

µην

στρεβλώνουν

και

κατά

οποιονδήποτε τρόπο να µην αλλοιώνονται.
Κατά την τοποθέτησή τους θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
προστασίας και προφύλαξης, ώστε να διατηρηθούν καθαρά και να
επιδέχονται τυχόν περαιτέρω επεξεργασία τους.
Ξύλινες κατασκευές που έχουν υποστεί φθορές θα απορρίπτονται.
Στη τοποθέτηση των υλικών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα

µέτρα

τήρησης

των

προδιαγραφών,

απόκληση-ανοχή θα γίνει δεκτή. Ειδικότερα:
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καθότι

ουδεµία

Για τα κουφώµατα:
- Απόκλιση στις κάσες 2 τοις χιλίοις (2Κ).
- Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.
- Ανοχή µεταξύ φύλλων και κάσας 2mm γύρω - γύρω εκτός από το
Κατώφλι.
- Ανοχή µεταξύ κατωφλίου και φύλλου 3mm.
Για τις άλλες κατασκευές
- Κατασκευές εκτελούµενες επί τόπου, συναρµολογήσεις, τοποθετήσεις,
ευθυγραµµίσεις, κλπ. 1 mm κατακόρυφα για το ελεύθερο ύψος του χώρου,
2 mm, οριζόντια ελεγχόµενα µε 4µετρο κανόνα

- Λοιπά τυποποιηµένα στοιχεία σύµφωνα µε τις ανοχές των κατασκευαστών
τους.
- Καµία ανοχή για εξαρτήµατα κλπ. στοιχεία του ίδιου τεµαχίου.
4.3.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ξυλεία θα υποστεί όλες τις απαραίτητες
γωνιάσµατα,

ξεχονδρίσµατα, πλανίσµατα,

κλπ.

επεξεργασίες,
µε

τα

όπως

κατάλληλα

µηχανήµατα ώστε να επιτυγχάνονται ξυλοσυνδέσεις απόλυτης επαφής και
ακρίβειας χωρίς στρεβλώσεις ή άλλες παραµορφώσεις.
Μεγάλες ξύλινες διατοµές θα κατασκευάζονται σύνθετες από µικρότερα
ξύλα συγκολληµένα µεταξύ τους µε τόρµους και εντορµίες ή άλλο
σύστηµα (FINER JOINTS). Όλοι οι αρµοί θα είναι ίσοι και θα εφαρµόζουν
απόλυτα. Σφηνώµατα, γεµίσµατα και παραµορφώσεις δεν θα γίνονται
δεκτά.
Όλες οι βίδες και λοιπά µεταλλικά στοιχεία (φυράµια κλπ.) θα είναι
χωνευτά και αφανή. Οι κόλλες θα επαλείφονται οµοιόµορφα και οι
επιφάνειες θα παρουσιάζονται επίπεδες. Ξεχειλίσµατα, νερά, ανωµαλίες
και κυµατισµοί δεν θα γίνονται δεκτοί. Η λειτουργία των ίδιων των
κατασκευών αλλά και των διαφόρων µερών τους (συρτάρια, φύλλα κλπ.)
θα είναι ευχερής και αθόρυβη.
Όλα τα σύνθετα σόκορα (τοµές) ή εκείνα των προϊόντων ξύλου (κόντρα
πλακέ, πλάκες MDF κλπ.) εφ όσον παραµένουν εµφανή και εκτεθειµένα
θα επενδύονται µε κολλητά ξύλινα πηχάκια φουρνιστής οξιάς πάχους
τουλάχιστον 5mm και πλάτους όσο το πάχος του σόκορου.
Η τοποθέτηση και στήριξη των ξύλινων κατασκευών θα γίνει µε ακρίβεια
ώστε να µην δηµιουργηθούν µόνιµες παραµορφώσεις, άνισοι αρµοί, κλπ.
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θα εξασφαλίζουν την απαιτούµενη σταθερότητα και αντοχή στη χρήση και
θα στεγανώνουν πλήρως µε κατάλληλα υλικά.
Οι παρουσιαζόµενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και τελείως
κατεργασµένες χωρίς το παραµικρό ελάττωµα.
Όλα τα εξαρτήµατα λειτουργίας, χειρισµού, προστασίας, κλπ. των
κατασκευών αυτών θα είναι αφαιρετά και αντικαταστάσιµα επί τόπου µε τη
χρήση απλών εργαλείων (π.χ. βιδωτά και όχι κολλητά) στον µικρότερο
δυνατό χρόνο και χωρίς ζηµιές της υπόλοιπης κατασκευής.
Τυποποιηµένα

ή

βιοµηχανικά

κατασκευασµένα

στοιχεία

θα

ενσωµατώνονται στο έργο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
τους µε χρήση των απαραίτητων ειδικών τεµαχίων που διαθέτει για το
σκοπό αυτό.
4.4

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4.4.1

ΕΡΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ

4.4.1.1

ΓΕΝΙΚΑ
Τα ερµάρια διαχωρίζονται σε ερµάρια δαπέδου (ντουλάπια πάγκων) και
σε ερµάρια τοίχου (κρεµαστά ντουλάπια).
Τα

ερµάρια

δαπέδου

διαµορφώνουν

τον

πάγκο

εργασίας

και

εξυπηρέτησης, ενώ τα ερµάρια τοίχου (στερεώνονται στον τοίχο)
χρησιµεύουν για την αποθήκευση κυρίως πιάτων, ποτηριών κλπ.
Τα πλαϊνά, ο πάτος και το πίσω µέρος των ερµαρίων κατασκευάζονται
από φύλλα µοριοσανίδας τύπου DUROPAL πάχους 19mm, επενδεδυµένα
εσωτερικά από τις δύο όψεις τους µε "φορµάικα". Τα πορτόφυλλα είναι
από φύλλα µοριοσανίδας πάχους 22mm, επενδεδυµένα µε "φορµάικα"
επικολληµένη «εν θερµώ». Ο πάγκος εργασίας θα έχει πάχος 30mm και
είναι από ειδική µοριοσανίδα µε θερµοκολληµένη επικάλυψη, τύπου
DUROPAL, µε πρόσθια ακµή στρογγυλεµένη.
Γενικά,

η τοποθέτηση

των ερµαρίων

γίνεται

µετά

τις εργασίες

χρωµατισµού και πριν από την επικόλληση κεραµικών πλακιδίων στις
περιοχές (φάσες) µεταξύ κρεµαστών και εδραζόµενων ερµαρίων τα οποία
κατά την τοποθέτηση τους πρέπει να αφήνουν κενό (αρµό) περίπου 1cm
από τον τοίχο, που θα καλύπτεται από τα πλακίδια χωρίς να απαιτούνται
µερεµέτια.
Στη συνάντηση των τοίχων µε τα ερµάρια τοποθετείται αρµοκάλυπτρο
που βάφεται κατάλληλα στο χρώµα του ερµαρίου.
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Ειδικό ελαστικό παρέµβυσµα χρησιµοποιείται στον αρµό µεταξύ νεροχύτη
και πάγκου εργασίας.
Οι µεντεσέδες (δύο σε κάθε ντουλαπόφυλλο) είναι µεταλλικοί χωνευτοί,
αυτορρυθµιζόµενοι, µε ανεξάρτητα χωνευτά ανοξείδωτα στηρίγµατα και
ρυθµιζόµενο µεντεσέ θηλυκωτό στα στηρίγµατα. Με ιδιαίτερη επιµέλεια,
κατά την τοποθέτηση, πρέπει να τηρούνται οι κατακόρυφες περασιές των
ερµαρίων δαπέδου και τοίχου.
4.4.1.2

ΕΡΜΑΡΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Τα ερµάρια δαπέδου στηρίζονται σε ειδικά πλαστικά, ρυθµιζόµενου
ύψους, πόδια ώστε ο πάτος τους να είναι υπερυψωµένος κατά περίπου
7cm βάση από το δάπεδο, ενώ το κενό θα καλύπτεται από ξύλινη
τραβέρσα επενδεδυµένη σε θέση τέτοια που η βάση να εισέχει κατά 4cm
από την επιφάνεια των ανοιγόµενων φύλλων Το πλάτος (βάθος) των
ερµαρίων θα είναι 60cm και το ύψος 80 έως 85cm.
Τα σόκορα και οι περίµετροι των όψεων προστατεύονται (καλύπτονται)
όπως αναφέρεται παραπάνω.
Το σύστηµα των ερµαρίων θα περιλαµβάνει συρταριέρα πλάτους περίπου
60cm και ενδιάµεσα κινητά ράφια µε δυνατότητα µετατόπισης κατά 3
θέσεις.
Η πάνω επιφάνεια των ντουλαπιών δαπέδου θα καλυφθεί µε ειδικά φύλλα
µοριοσανίδων µε θερµοκολληµένη επικάλυψη τύπου DUROPAL µε
πρόσθετη ακµή στρογγυλεµένη.

4.4.1.3

ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
Τα ερµάρια τοίχου (κρεµαστά), τοποθετούνται 60cm πάνω από τα
επιδαπέδια, µε επαρκή αριθµό στηρίξεων µε upat των 8mm και
ανοξείδωτες βίδες.
Το πλάτος (βάθος) των κρεµαστών ερµαρίων είναι 30cm και το ύψος
70cm.
Ένα από τα ερµάρια περιέχει µεταλλική χρωµέ πιατοθήκη, µήκους
τουλάχιστον 75cm και όλα τα άλλα ύψους 60cm θα φέρουν ενδιάµεσο
κινητό ράφι πάχους 16mm, µε δυνατότητα µετατόπισης δύο θέσεις.

4.4.1.4

ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ

Σελ. 28 από 95

Για τη σκίαση, στα κουφώµατα του έργου, θα τοποθετηθούν εξωτερικές
σταθερές ξύλινες περσίδες από massif ξυλεία (Iroco ή Κέδρος),
ελλειψοειδούς διατοµής µήκους 29cm και πάχους 4,4cm.
Οι ξύλινες

περσίδες θα έχουν την δυνατότητα

απορρόφησης /

αντανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας έως και 80%.
Το σύστηµα θα έχει υπολογισθεί και ελεγχθεί να αντέχει ανεµοπιέσεις έως
και 130 χλµ/ώρα.
Οι περσίδες θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία εµποτισµού
και κατάλληλη βαφή για υψηλές αντοχές στις εξωτερικές συνθήκες και
µεγάλη διάρκεια ζωής.
Οι πλαϊνοί οδηγοί στήριξης και τα υπόλοιπα περιφερειακά εξαρτήµατα της
κατασκευής θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής.
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Α - 5 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
5.1

ΓΕΝΙΚΑ
Προβλέπονται στο έργο εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα σύµφωνα
µε τα σχέδια της µελέτης, καθώς επίσης και ζώνες επιχρίσµατος τύπου
αρτιφισιέλ.
Επίσης προβλέπονται να δηµιουργηθούν σκοτίες στο επίχρισµα και
συγκεκριµένα στις θέσεις που ορίζονται από τα σχέδια των όψεων. Οι
σκοτίες θα δηµιουργηθούν µε την χρήση ειδικών ανοξείδωτων διατοµών
βάθους 5 χιλ. και πλάτους 10 χιλ. µε ενσωµατωµένο πλέγµα ώστε να
αποφευχθεί πιθανή ρηγµάτωσή του στην επαφή του επιχρίσµατος µε τις
µεταλλικές σκοτίες.
Προβλέπεται

η

χρήση

ρευστοποιητικού

για

την

βελτίωση

των

υδατοαπωθητικών ιδιοτήτων του επιχρίσµατος κατάλληλου τύπου ( π.χ.
SIKAMENT ή NOVOC BV ή ισοδυνάµου) σε ποσοστό 0,2% επί του
βάρους του τσιµέντου και µπετονίτης 2% επί του βάρους του τσιµέντου.
Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αυτοφερόµενα, θα
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας (ΕΛΟΤ 555) και δεν θα
στηρίζονται σε παρακείµενες επιφάνειες ή κατασκευές ή την επιχρισµένη
επιφάνεια.
Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε οι επιφάνειες που
διαστρώνονται σε µία µέρα να καλύπτουν επιφάνειες που καθορίζονται
από τις σκοτίες (εσοχές) που

ενσωµατώνονται στο πάχος του

επιχρίσµατος αυτής ώστε να µη δηµιουργηθούν κακοτεχνίες µεταξύ
αποξηραµένου και φρέσκου επιχρίσµατος.
Απόκλιση από την επιπεδότητα ελεγχόµενη µε κανόνα µήκους 3,00 m
προς όλες τις διευθύνσεις όχι µεγαλύτερη από 3 mm.
Απόκλιση από την ευθυγραµµία ή την κατακορυφότητα όχι µεγαλύτερη
από 3 mm.
Γωνιόκρανα και λοιπά ενσωµατωµένα στοιχεία, καµία ανοχή από το
γειτονικό επίχρισµα.
5.2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Τα εξωτερικά επιχρίσµατα προβλέπονται γενικά λεία τριπτά, εκ των
οποίων η πρώτη στρώση (πεταχτό) πάχους 5 χιλ. µε τσιµεντοκονίαµα
αναλογίας 1:2 των 450 kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου χονδρόκοκκο.
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Η δεύτερη στρώση (λάσπωµα) µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:2 των
400 kg τσιµέντου µε άµµο λατοµείου "Β" µετριόκοκκο. Το πάχος του
λασπώµατος θα είναι τουλάχιστον 1,5 εκ. Όλες οι τρύπες και αυλάκια
οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων (Η/Μ, Οικοδοµικών) θα κλείνονται στο
στάδιο του λασπώµατος.
Τρίτη

στρώση

(επιφανειακή

στρώση)

µε

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα

αναλογίας 1:2 των 400 kg τσιµέντου µε µαρµαρόσκονη (άνευ παιπάλης,
όπως Κοζάνης ή Πεντέλης). Το πάχος της στρώσης αυτής είναι
τουλάχιστον 6 χιλ.
5.3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι τριπτά. Στην περίπτωση επιχρισµάτων
σε τοίχους µε επένδυση κεραµικών πλακιδίων παραλείπεται η τρίτη
στρώση (µαρµαροκονίαµα).
Η

σύνθεση

των

εσωτερικών

επιχρισµάτων

προβλέπεται

µε

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µεσοκόκκου άµµου 1:2 των 150kg τσιµέντου για
τις δύο πρώτες στρώσεις (πεταχτό και λάσπωµα) και µαρµαροκονίαµα 1:2
των 150kg τσιµέντου για την τρίτη στρώση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην πρώτη στρώση των οριζοντίων
επιφανειών, οροφών κλπ, που θα εκτελείται σχολαστικά για να
αποφεύγονται

οι

αποκολλήσεις.

Κατά

τα

λοιπά

ισχύουν

όσα

προδιαγράφονται στα εξωτερικά επιχρίσµατα.
5. 4

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ TΣΙΜΕΝΤΟΜΑΡΜΑΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ (ΑRTIFICIELL)
Επίχρισµα τσιµεντοµαρµαροκονιάµατος (αρτιφισιέλ) πάχους 36mm έως
και 38mm µε ηµίλευκο τσιµέντο και άµµο λευκού µαρµάρου, εκ των
οποίων:
Η πρώτη στρώση (πιτσιλωτό): µέσου πάχους 5mm µε τσιµεντοκονίαµα
των 450kg τσιµέντου χονδρόκοκκου άµµου.
Η

δεύτερη

στρώση:

Λάσπωµα

πάχους

τουλάχιστον

14mm

µε

τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µεσόκοκκου άµµου.
Η τρίτη στρώση: Πάχος 18mm µε τριπτό τσιµεντοκονίαµα των 400 kg
τσιµέντου.
Η τελική επεξεργασία λάξευσης του επιχρίσµατος γίνεται µε ειδικό
εργαλείο «ντελισίδικο» σε ολόκληρη την επιφάνεια του «αρτιφισιέλ» χωρίς
δηµιουργία τριπτών περιθωρίων. Κάθε στρώση επιχρίσµατος πρέπει να
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διαβρέχεται πριν την εφαρµογή της επόµενης στρώσης, καθώς και µετά
το πέρας της εργασίας.
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Β – 1 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
1.1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

1.1.1

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Όπου θα κατασκευαστούν στο έργο Επενδύσεις Εξωτερικών Τοιχοποιιών
µε λωρίδες φυσικής ξυλείας, θα χρησιµοποιηθούν σανίδες φυσικής
ξυλείας Ελάτης πάχους 22mm και πλάτους 20cm. Η επένδυση θα
στερεωθεί µε τη βοήθεια σκελετού από ξυλεία Ελάτης 48x48mm ανά
50cm. Οι σανίδες κατά µήκος των µεγάλων πλευρών τους θα αποτµηθούν
λοξά και κατά την τοποθέτησή τους δε θα εφάπτονται αφήνοντας
οριζόντιους αρµούς 5mm για τον αερισµό της πρόσοψης (βλ. σχήµα 1).

Για την κατασκευή επενδύσεων µε φυσική ξυλεία ισχύουν όσα έχουν ήδη
αναφερθεί στο Κεφάλαιο Α -4 περί Ξυλουργικών Εργασιών.
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1.1.2

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΙΘΟΥ
Οι

Επενδύσεις

Εξωτερικών

Τοιχοποιιών

µε

Φυσικό

Λίθο

θα

κατασκευαστούν µε υλικά που θα επιλεγούν σύµφωνα µε τη µελέτη και
έπειτα από την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
Το κονίαµα δόµησης πρέπει να περιέχει 300 µε 350kg τσιµέντο και 150 µε
175kg ασβέστη ανά κυβικό µέτρο άµµου. Κονίαµα πλούσιο σε συνδετική
ύλη, κυρίως σε µεγάλου πάχους αρµούς, δηµιουργεί προβλήµατα
ευστάθειας, λόγω πήξεως του κονιάµατος.
Οι λίθοι και ο τοίχος επένδυσης θα προσκοµίζονται διαλεγµένοι και έτοιµοι
για κτίσιµο και µόνον περιορισµένη λάξευση των όψεων για το ταίριασµα
θα εκτελείται επί τόπου.
Οι λίθοι πριν από το χτίσιµο θα διαβρέχονται (ιδίως όταν επικρατεί ξερός
ή ζεστός καιρός), για να εξασφαλίζεται η οµαλή πήξη του κονιάµατος
δόµησης.
Το χτίσιµο θα γίνεται κανονικά κατά οριζόντιες στρώσεις και σε όλο το
πάχος του τοίχου συγχρόνως πάνω σε στρώµα από κονίαµα όπου οι
λίθοι θα τοποθετούνται κολυµβητοί. Αν χρειαστεί θα χρησιµοποιηθούν και
µεταλλικοί οδηγοί για να διατηρείται σταθερό πάχος των αρµών. Οι αρµοί
ώσης και όλα τα κενά µεταξύ λίθων θα γεµίζονται τελείως µε ελαφριά
πίεση, και το επί πλέον κονίαµα θα µαζεύεται µε το µυστρί. Το πάχος των
αρµών κατά µέσο όρο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25mm ούτε να είναι
µικρότερο από 10mm. Όπου απαιτηθεί θα εισάγονται µε πίεση µικροί
λίθοι (µόλια και τσιβίκια).
Οι λίθοι θα τοποθετούνται έτσι ώστε κάθε ένας να εδράζεται τουλάχιστον
σε δύο άλλους.
Λαµπάδες και εξωτερικές γωνίες θα µορφώνονται µε επιµέλεια από
ορθογωνισµένους ευµεγέθεις λίθους ή γωνιόλιθους σύµφωνα µε τη
µελέτη.
Στα ανοίγµατα θα κατασκευάζεται περιµετρικό πλαίσιο από οπλισµένο
σκυρόδεµα. Το πλαίσιο θα κατασκευάζεται από επιµεληµένο οπλισµένο
σκυρόδεµα πάχους 20cm στο πρέκι των ανοιγµάτων και 10cm στην
υπόλοιπη περίµετρο. Το πλαίσιο θα είναι εµφανές τόσο από το εξωτερικό
όσο και από το εσωτερικό του κτιρίου και δε θα εξέχει της λιθοδοµής.
Η µορφή των όψεων θα ανταποκρίνεται σε εκείνη της µελέτης και θα
αρµολογηθεί µε κονίαµα δόµησης όπως καθορίζεται παραπάνω, ώστε να
εξασφαλίζεται η στεγανότητα του τοίχου.
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Η επένδυση θα κατασκευάζεται µε ευµεγέθεις λίθους (πλάτους 150180mm), ώστε να εδράζεται στο θεµέλιο ικανοποιητικά. Κατά το κτίσιµο
θα εξασφαλίζεται από οριζόντιες ωθήσεις µε τουλάχιστον 2 ανά m2
κατάλληλα µη οξειδούµενα µεταλλικά αγκύρια που αγκυρώνονται στο
επενδεδυµένο οικοδοµικό στοιχείο και ενσωµατώνονται στο κονίαµα
δόµησης της λιθεπένδυσης.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα
µέτρα αντιστήριξης παλαιών και νέων κατασκευών.
∆ε θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες, δηλ.
ισχυρούς ανέµους, ξερός ή πολύ υγρός καιρός, θερµοκρασία κάτω των
+5 οC εκτός αν ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα προστασίας των έργων
και αποδέχεται η Υπηρεσία Επίβλεψης.
Μετά το τέλος των εργασιών πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα
µέτρα προστασίας για την οµαλή πήξη των κονιαµάτων και προστασίας
των εργασιών από κακώσεις και ρύπανση.
Καµία επόµενη

εργασία

δε

θα εκτελείται

σε

νεοανεγερθέντα ή

επισκευασθέντα τοίχο πριν περάσουν 15 ηµέρες από την περάτωση των
εργασιών σε αυτούς.
Απόκλιση από την ευθυγραµµία αναλογικά και µέχρι ±12mm για µήκη
µέχρι 3,00m, για µήκη από 3,00m έως 30,00m αναλογικά από ±12mm και
έως ±30mm. Μέγιστη απόκλιση για µήκη πέραν των 30,00m ±30mm.
Απόκλιση από την κατακορυφότητα για ύψος ορόφου έως 6,00m
αναλογικά µέχρι ±20mm.
Απόκλιση από τις γωνίες και σε µήκος έως 6,00m από την κορυφή
αναλογικά µέχρι ±12mm.
1.1.3

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΛΩΡΙ∆ΕΣ(ΚΑΣΕΤΕΣ)
Οι Επενδύσεις Εξωτερικών Τοιχοποιιών µε Χαλύβδινες Λωρίδες λείες ή
µε ελαφρά πτύχωση θα κατασκευαστούν από λωρίδες χαλύβδινες,
πλάτους 30cm, πάχους 1mm, βαµµένες µε πολυεστερική βαφή και θα
έχουν επιπλέον τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αντιδιαβρωτική Προστασία:

Σύµφωνα µε ΚΙΙΙ/Ε-DIM 55928

Πολυεστερική Βαφή:

Πάχους 25 µικρών

Γαλβανισµένος Χάλυβας:

Σύµφωνα µε ΕΝ 10147 (275g/m2 zinc)

Συµπεριφορά σε Φωτιά:

Πυραντίσταση: κατηγορία Α, σύµφωνα µε
DIM 4102
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Ανοχές:

Έλεγχος µε κανόνα 3,00Μ
Απόκλιση από την κατακόρυφο: 0-2mm
Απόκλιση από την οριζόντια: 0-1mm

Ο σκελετός ανάρτησης θα είναι από γαλβανισµένες διατοµές και θα
στερεώνεται στην τοιχοποιία µε ειδικούς αποστάτες (brackets)
Η τελική επιφάνεια της όψης θα προκύψει από την εναλλαγή κατά την
τοποθέτηση λείων και πτυχωτών λωρίδων σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης.
Ο ανάδοχος πριν την έναρξη

κατασκευής της επένδυσης είναι

υποχρεωµένος να καταθέσει στην Υπηρεσία Επίβλεψης προς έγκριση
ειδικά σχέδια κατασκευής της επένδυσης (shop drawings).
1.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

1.2.1

ΜΕ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ

1.2.1.1

ΓΕΝΙΚΑ
Τα κεραµικά πλακίδια θα είναι ανυάλωτα οµάδας Β1 (ΕΛΟΤ ΕΝ 176)
20Χ20 εκ. χωρίς ελαττώµατα, µε αντοχή στο ψύχος, τα θερµικά πλήγµατα,
την υγρασία και γενικά σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα.
Οι διαστάσεις των πλακιδίων θα συνδυάζονται µε τις διαστάσεις των
πλακιδίων επένδυσης των δαπέδων.
Τα ειδικά τεµάχια τέρµατα, καµπύλες, κ.λπ., θα προέρχονται από τον ίδιο
κατασκευαστή πλακιδίων και θα χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται.
Τα πλακίδια θα ελεγχθούν σε: Απότριψη ΕΛΟΤ
154/Group II. Υδατοαπορροφητικότητα ΕΛΟΤ
176 τύπος ΒΙ.
Χηµική αντοχή ΕΛΟΤ122 κατηγορία Α και κηλίδωση κατηγορία Ι.
και θα πληρούν τις εξής προδιαγραφές των ανυάλωτων κεραµικών
πλακιδίων δαπέδου τύπου KERASTAR ή ισοδυνάµου:
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Πρότυπα

Απαιτήσεις ΕΛΟΤ-

Μετρήσεις Φ-J

ΕΝ
ΕΛΟΤ-ΕΝ

176 GROUP BI

1. ∆ιαστάσεις πλευρών

98

± 0,75%

± 0,5%

2. Πάχος

98

± 5%

± 2,5%

3. Ορθογωνιότητα

98

± 0,6%

± 0,5%

4. Ευθύτητα πλευρών

98

± 0,5%

± 0,3%

5. Επιπεδότητα

98

± 0,5%

± 0,35%

6.

99

0-3%

0-0,2%

7. Μηχανική αντοχή

100

min 27N/mm²

50-55 N/mm²

8. Αντοχή σε Παγετό

202

50 κύκλοι

εγγυηµένη

πλευρών

Υδατοαπορροφητικότητα

Από +15°C
Σε -15°C
Χωρίς πρόβληµα
9. Αντοχή σε θερµικό

104

50 κύκλοι

Αντέχει

Σόκ
Από +15°C
Σε -15°C
Χωρίς πρόβληµα
10. Αντοχή σε χηµικά

106

Απαιτείται

Εγγυηµένη

102

<205 mm³

<95 mm³

103

max9*10-6K-1...

3,5*10-6K-1....

101

MIN 6

8

(εκτός HF)
11. Αντοχή σε απότριψη
12. Συν. Γραµ. Θερµικής
∆ιαστολής (20°-100°)
13. Σκληρότητα
επιφάνειας
(κατά MOHS)
14. Αντιολισθηρότητα

DIN 51097

CLASS B

Η κόλλα επικόλλησης κεραµικών πλακιδίων θα είναι τσιµεντοειδής,
ενισχυµένη µε ακρυλικές ρητίνες τύπου ELIBOND ή ισοδυνάµου και
αντιστοίχων τεχνικών χαρακτηριστικών, τα δε
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υλικά αρµολόγησης θα

είναι στεγανοποιητικά, ακρυλικά τσιµεντοειδή κονιαµάτα τύπου ELIFIX ή
ισοδυνάµου και αντιστοίχων τεχνικών χαρακτηριστικών .
Εφόσον χρησιµοποιηθούν ικριώµατα αυτά θα είναι αυτοφερόµενα, θα
ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται
στις γειτονικές κατασκευές ή τον επενδυόµενο τοίχο.
Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την οµαλή και υπό κανονικές συνθήκες πήξη
των κονιαµάτων, της κόλλας και των υλικών αρµολόγησης των
επενδύσεων.
Θα ληφθούν όλα τα µέτρα προστασίας των επενδύσεων ώστε αυτές να
παραδοθούν σε άριστη κατάσταση. Πλάκες ή πλακίδια σπασµένες,
ρηγµατωµένες,

λεκιασµένες

ξεφλουδισµένες,

κ.λπ.,

δεν

θα

παραλαµβάνονται .
Επιπεδότητα, απόκλιση, όχι µεγαλύτερη από 3 χλστ. ελεγχόµενη µε
κανόνα 3 χλστ. τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
1.2.1.2

ΕΡΓΑΣΙΑ
Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα κατασκευαστεί δείγµα επένδυσης
5 τ.µ. για έγκριση από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Το δείγµα θα
περιλαµβάνει όλα τα αντιπροσωπευτικότερα στοιχεία και λεπτοµέρειες της
επένδυσης από το δάπεδο µέχρι την οροφή του χώρου.
Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής των αρµών κάθε επένδυσης (π.χ.
αξονικά µε αρµό ή ολόκληρο πλακάκι), έτσι ώστε στην αρχή και στο τέλος
της επένδυσης να προκύπτουν ισοµεγέθη πλακίδια ή πλάκες.
Οι αρµοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας
που θα επενδυθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι, εκτός αν
ληφθούν υπόψη

όλα τα στοιχεία του έργου που

πρόκειται να

ενσωµατωθούν στους επενδυόµενους τοίχους έτσι ώστε να συνδυαστούν
µε τους αρµούς της επένδυσης και να προκύψει αισθητικά και τεχνικά
άρτιο αποτέλεσµα.
Πριν από την κατασκευή της επένδυσης θα ελέγχονται οι επιφάνειες που
πρόκειται να επενδυθούν και θα υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία
έτσι ώστε να είναι επίπεδες, οµαλές, καθαρές, γερές και τραχείες. Εφόσον
χρησιµοποιηθούν

ειδικά

συγκολλητικά

υλικά,

η

προεργασία

των

επιφανειών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των
υλικών αυτών.
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Οι επιφάνειες που θα επενδυθούν θα πρέπει να έχουν τελειώσει
τουλάχιστον 4 εβδοµάδες πριν.
Όλες οι ακµές κοπής πλακιδίων και πλακών θα είναι ίσες και οµαλές και
θα λειαίνονται έτσι ώστε να εφαρµόζουν µε ακρίβεια γύρω από τα
διάφορα εµπόδια (κουτιά, αναµονές, κ.λπ.) και να είναι οµοεπίπεδες µε
αυτά. Εισέχουσες ή εξέχουσες γωνίες, οριζόντιες ή κατακόρυφες θα είναι
απόλυτα ευθύγραµµες και οι αρµοί των δύο πλευρών σε πλήρη
αντιστοιχία (περασιά). Στις κυρτές εξέχουσες γωνίες τα πλακίδια
εφάπτονται µε την παρεµβολή ειδικού τεµαχίου από αλουµίνιο ή PVC για
την ενίσχυση και προστασία των ακµών από χτυπήµατα.
Οι ακµές των πλακιδίων και πλακών στους αρµούς διαστολής πρέπει να
µορφωθούν κατάλληλα ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν µε επιτυχία τα
διάφορα υλικά σφράγισης και οι διατοµές κάλυψης των αρµών. Στις
εξέχουσες γωνίες θα τοποθετούνται ειδικά πλακίδια χωρίς σόκορα.
Οι πλάκες και τα πλακίδια θα επικολλούνται πάντοτε σε όλη τους την
επιφάνεια µε φρέσκα κονιάµατα και κόλλες των οποίων η πήξη δεν έχει
αρχίσει ακόµα. Πλάκες και πλακίδια «κούφια» θα αποκολλούνται και θα
επανατοποθετούνται σωστά.
Τα κεραµικά πλακίδια θα επικολληθούν µε την αντίστοιχη ακρυλική κόλλα
η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια του πλακιδίου και να
µην έχει πάχος µεγαλύτερο από 1 χλστ.
Η προς επίστρωση επιφάνεια (τοίχου ή δαπέδου) πρέπει να είναι τελείως
καθαρή από σκόνη, µπογιές, λάδια κ.λπ.
Για καλύτερο αποτέλεσµα συνιστάται η διαβροχή της επιφάνειας πριν την
τοποθέτηση.
Απλώνουµε την κόλλα στην επιφάνεια και κατόπιν χτενίζουµε το στρώµα
κόλλας µε οδοντωτή σπάτουλα (6-10 ΜΜ στον τοίχο και στο δάπεδο).
Τοποθετούµε τα πλακίδια πιέζοντάς τα αρκετά έως την τελική τους θέση.
Ο χρόνος πήξης στον κάδο είναι 4 ώρες ενώ στις επιφάνειες η κόλλα
διατηρείται 20 min σε κανονικές καιρικές συνθήκες (στους ±20°C το υλικό
παρουσιάζει τις ιδανικές ιδιότητες κατεργασίας). Οι

χρόνοι αυτοί

λιγοστεύουν πολύ σε περίπτωση υψηλής θερµοκρασίας.
Τότε πρέπει να ελέγχεται η κόλλα εάν έχει κλείσει. Στην περίπτωση αυτή
θα πρέπει να ξαναχτενιστεί επιµελώς η επιφάνεια της κόλλας.
Η ανάλωση του υλικού είναι 1,5-2,5 KG/M² ανάλογα µε την µορφή της
επιφάνειας και τον τύπο των πλακιδίων.
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Μεταξύ

των πλακιδίων

θα

αφεθούν αρµοί

3 χλστ.

απολύτως

ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, κατακόρυφα και οριζόντια.
Η κυκλοφορία πάνω στις «φρεσκοεπιστρωµένες» επιφάνειες επιτρέπεται
µετά από 24 ώρες, οπότε µπορεί να γίνει και η αρµολόγηση.
Η αρµολόγηση πρέπει να γίνεται το νωρίτερο 24 ώρες µετά την
τοποθέτηση των πλακιδίων αν χρησιµοποιήθηκε κόλλα, ή 7 µέρες µετά
την τοποθέτηση αν χρησιµοποιήθηκε τσιµεντοκονίαµα.
Οι αρµοί θα πληρωθούν αφού καθαριστούν καλά οι αρµοί και η επιφάνεια
των πλακιδίων, µε το µείγµα του υλικού πλήρωσης αρµών, µε λαστιχένιο
µυστρί σπρώχνουµε το µείγµα πλάγια και διαγώνια στους αρµούς, ώστε
να γεµίσουν σωστά.
Όταν το µείγµα αρχίζει και στεγνώνει, καθαρίζουµε την επιπλέον
ποσότητα µε Σφουγγάρι και αφού έχει στεγνώσει καλά, καθαρίζουµε την
επιφάνεια µε στεγνό στουπί.
Να µην τοποθετηθούν τµήµατα πλακιδίων µικρότερα του µισού πλάτους ή
µήκους τους.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα διατηρηθούν οι αρµοί διαστολής του κτιρίου.
Σε µεγάλες επιφάνειες τοίχων και ανά 6,00 µ. µήκους θα διαµορφώνονται
αρµοί διαστολής της επένδυσης 5 χλστ, πλάτους που θα σφραγίζονται µε
µαστίχη µε βάση την σιλικόνη ή την πολυουρεθάνη. Οι αρµοί αυτοί θα
καταβληθεί προσπάθεια να κατανεµηθούν και να ενταχθούν στους
χώρους οµοιόµορφα ώστε το αισθητικό αποτέλεσµα να είναι άψογο. Οι
αρµοί µεταξύ δαπέδου και επένδυσης θα σφραγίζονται µε το ίδιο όπως
προηγουµένως υλικό.
1.2.3

ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΝΕΛΑ

1.2.3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Στις εσωτερικές επενδύσεις µε ξύλινα πανέλα, θα χρησιµοποιηθούν είτε
ηχοαπορροφητικά διάτρητα πανέλα από ινοσανίδα που θα στερεωθούν
στα τοιχώµατα µε την βοήθεια σκελετού από λευκή ξυλεία είτε πανέλα
από ξύλινο πλαίσιο και εσωτερικό από διάτρητη ανοξείδωτη λαµαρίνα.
Τα ξύλινα πανέλα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν τα
ακόλουθα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Πυρήνα
Επένδυση όψης

: Βραδύκαυστη ινοσανίδα 16mm Β1 κατά DIN 4102
: Φυσικός καπλαµάς(∆ρυς, τικ, ανιγκρέ, µαόνι,
Οξιά, κλπ
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- Μορφή:
α. Ορατή όψη : Λεία µε σχισµές πλάτους 2mm ανά 14mm
β. Πίσω όψη
∆ιαστάσεις
- Ακµές

: ∆ιάτρητη 7%

:
:

Πλάτος 128mm, µήκος 4.080mm
Μη εµφανή αρµολόγηση

- Σκελετός ανάρτησης :

Από λευκή ξυλεία

- Συνολικό πάχος επένδυσης

:100mm

από

τελική

επιφάνεια

πανέλου έως τοιχοποιία
- Ακουστικό υλικό

Ορυκτοβάµβακας των 50kg/m3 σε πάχος

:

4mm µε µαύρο υαλοπίληµµα στην επαφή µε
την µη ορατή πλευρά του πανέλου
Τα πανέλα από διάτρητη ανοξείδωτη λαµαρίνα µε πλαίσιο φυσικής
ξυλείας θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Επένδυση

:

Ανοξείδωτη λαµαρίνα διάτρητη 20% µε
οπές Ø6mm πάχους 2mm

Ξύλινο πλαίσιο :

Πηχάκια οξιάς πλάτους 80mm και πάχους
40mm µε εσωτερική πατούρα για την
προσαρµογή της λαµαρίνας

∆ιαστάσεις πλαισίου :

1.200mm x 1.200mm

Σκελετός ανάρτησης :

Από λευκή ξυλεία

Συνολικό πάχος επένδυσης:

100mm από τελική επιφάνεια πανέλου
έως τοιχοποιία

Ορυκτοβάµβακας των 50kg/m3 σε πάχος

Ακουστικό υλικό :

4mm µε µαύρο υαλοπίλιµα στην επαφή µε
την λαµαρίνα
1.2.4

ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

1.2.4.1

ΓΕΝΙΚΑ
Η ταπετσαρία θα είναι ειδικού τύπου πλενόµενη και βαφόµενη και θα έχει
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Σύσταση

:

Υφαντές Υαλοΐνες (Woven glass fibre)

Αντοχή στη φωτιά

:

Β1

Χρώµα

:

Λευκό

Ιδιότητες

:

Επιδέχεται βαφή δια πλαστικού
Χρώµατος
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Εφαρµογή

:

Με ειδική υδατοδιαλυτή κόλλα
συνιστώµενη από το εργοστάσιο
παραγωγής

Β – 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
2.1

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΓΕΝΙΚΑ
Για τις Μεταλλικές Κατασκευές (υλικά, εργασία, προστασία κλπ) ισχύουν
τα αναγραφόµενα στο κεφάλαιο Γ-17 της ΤΣΥ Εργων Οδοποιίας

του

ΥΠΕΧΩ∆Ε και επιπρόσθετα όσα παρατίθενται στην συνέχεια.
Με τον όρο µεταλλική κατασκευή νοείται κάθε κατασκευή µε φέροντα
στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές) π.χ.
πλαισιωτή, κελυφωτή, η κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός αυτών.
Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση των
συναφών προδιαγραφών όπως παρατίθεται στα παρακάτω :
Υλικά

Προδιαγραφές

α. ∆οµικός χάλυβας για συγκολληµένη κατασκευή

DIN 17100

β. Κοχλίες υψηλής αντοχής,περικόχλια και ροδέλες

DIN6914,

6915

και 6916
γ. Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης

DIN 7990,555 και

7989
Υλικά άλλων προδιαγραφών

DIN µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο

µετά από έγκριση της Υπηρεσία Επίβλεψης.
Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξή τους, θα
είναι τα πλέον κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα
συµφωνούν µε τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές των Κανονισµών DIN
(Deutsches Institut fur Normung e.v.) , Ε.C. (Ευρωκώδικας).
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, όπως λαµαρίνες λάµες, γωνιές
κλπ. καθώς και κοίλες διατοµές SHS, RHS σε συνδυασµό µε διατοµές IPE
και UNP, πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα της ελληνικής
αγοράς.
Οι σιδηρές διατοµές θα είναι καθαρές χωρίς παραµορφώσεις, ατέλειες ή
άλλα ελαττώµατα από το εκάστοτε κατάλληλο κράµα, πρέπει να έχουν
οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµοι και να µην
παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις επιφάνειες και στις ακµές τους όπως
θα προσδιορίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη εφαρµογής.
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Τα λοιπά βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, όπως βίδες, µπουλόνια, βύσµατα
στήριξης, ειδικές διατοµές, παρεµβύσµατα, κλπ. θα έχουν χαρακτηριστικά
που θα είναι σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στη µελέτη εφαρµογής.
Οι µεταλλικές σχάρες θα είναι βιοµηχανικής κατασκευής τύπου ΠΚ-Γ
129*125 της ASCO. Οι δε λάµες των µεταλλικών σχαρών θα είναι
γαλβανισµένες.
Στην

περίπτωση

κατασκευών

από

στραντζαριστή

λαµαρίνα,

οι

µορφούµενες διατοµές πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνες µε τα σχέδια
και οι επιφάνειες και ακµές να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες.
Τα υλικά που θα επιλέγονται θα είναι τα κατάλληλα και συµβατά µεταξύ
τους, ώστε να αποφεύγεται γαλβανικό φαινόµενο ή διαβρώσεις σε
συναρµογές υλικών από ροή νερού, άλλες επιβλαβείς αλληλοεπιδράσεις
άλλως θα τοποθετούνται κατάλληλα παρεµβύσµατα.
Ειδικά για τις διατοµές εκείνες µε τις οποίες θα κατασκευαστούν µέλη της
κατασκευής

µε

σοβαρές

καταπονήσεις,

όπως

κύριοι

φορείς,

υποστυλώµατα κ.λπ., 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 άλλους παράγοντες.
Η µελέτη κατασκευής των θα πρέπει επιπλέον να λάβει υπόψη:

Τον Κανόνα REGLES CM 66 αναφορικά µε τον υπολογισµό
ευστάθειας του 1990 µε το ADDITIF 80 του 1991.
•

Τον Κανόνα REGLES FA 1982 αναφορικά µε την πρόβλεψη, βάσει
υπολογισµού της συµπεριφοράς στη φωτιά των φερουσών µεταλλικών
κατασκευών αµφοτέρων, εκδόσεως του CENTRE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE DU BATIMENT (C.S.T.B.)

• Τον Ευρωκώδικα 3 για ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ (ENV 1993).
2.2

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
α. Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Κανονισµού DIN 8563, Μέρη 1,2 και 3.
Συγκολλήσεις στο ύπαιθρο δεν είναι γενικά αποδεκτές, παρά
αποκλειστικά και µόνο στις καθοριζόµενες από τα σχέδια θέσεις.
Προτιµάται γενικά συγκόλληση σε οριζόντια θέση δια κατάλληλου
χειρισµού των προς συγκόλληση τεµαχίων (down hand position). Κατά
τον έλεγχο των συγκολλήσεων στο εργοστάσιο κατεργασίας, ο
υπεύθυνος του αναδόχου µηχανικός οφείλει να ελέγχει προ της
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συγκολλήσεως:

α)

τις

ατµοσφαιρικές

συνθήκες,

θερµοκρασία,

υγρασία, ισχυρά ρεύµατα αέρα ή άλλους δυσµενείς παράγοντες, β)
την θέση του συγκολλητή ως προς τα προς συγκόλληση τεµάχια, γ)
εάν οι ιδιοσυσκευές στηρίξεως και στερεώσεως των τεµαχίων έχουν
κανονικά διαµορφωθεί, ώστε να µην είναι δυνατή η σχετική
µετακίνησή τους, κατά την συγκόλληση ή την ψύξη.
β. Οι συνδέσεις των σιδηρών µελών µεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται
διαφορετικά στα σχέδια της µελέτης, πρέπει να

γίνονται µε

συγκόλληση. Το είδος αυτής ορίζεται από την Υπηρεσία Επίβλεψης,
ανάλογα µε το είδος της κατασκευής, την επιθυµούµενη αντοχή και
εµφάνιση της συγκόλλησης.
γ. Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη µπορεί να γίνει και
χρήση µεταλλικών συνδέσµων, µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις
δεν θα φαίνονται. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε
τους κανόνες της τεχνικής. Πρέπει να λαµβάνεται φροντίδα ώστε κατά
την συγκόλληση να µην προκληθεί αλλοίωση των ιδιοτήτων των
συγκολλώµενων

τµηµάτων.

Οι

διάφορες

ανωµαλίες

των

συγκολλήσεων θα εξαλείφονται µε επιµέλεια, ώστε οι επιφάνειες των
συγκολλώµενων τµηµάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να µην
εµφανίζουν τον παραµικρό κρατήρα ή διόγκωση.
δ. Η συγκόλληση είναι προτιµότερο να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο
(ηλεκτροκόλληση).
Η θέρµανση φθάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί
σφυρηλάτηση των συνδεµένων τεµαχίων, είτε µέχρι τοπικής σύντηξής
τους µε τη µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , το οποίο φέρεται σε
ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής συγκόλληση).
ε. Το συγκολλητικό µέσο έχει παρεµφερή σύνθεση µε τα συνδεόµενα
τεµάχια ή και διαφορετική, όπως κράµατα αργύρου και χαλκού
(ασηµοκόλληση), χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλληση), τα
οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης
των συγκολλώµενων σιδηρών τεµαχίων.
στ. Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραµµή
δηλαδή επαφής των συγκολλώµενων στοιχείων, αλλά µετά από
σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό
µέσο, γιατί διαφορετικά και µάλιστα µετά την αφαίρεση των
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εξογκωµάτων µε τη λίµα (λιµάρισµα της συγκόλλησης ) η ένωση
εξασθενεί πολύ αισθητά .
ζ. Τα στοιχεία που θα ενωθούν µε συγκόλληση θα κόβονται επακριβώς
στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµµένες µε φλόγιστρο ή µε
µηχανικό τρόπο, ώστε

να προσφέρονται στον απαιτούµενο τρόπο

συγκόλλησης και να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη
του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης.
η. Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ατέλειες,
όπως λεπιδώσεις και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους
χειρισµούς φλόγιστρου κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι
επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από
σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά κατά µήκος των άκρων που έχουν
προετοιµαστεί για συγκόλληση.
θ. Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να
παραµείνουν εµφανείς ή όταν τα συγκολλώµενα τµήµατα είναι µικρού
πάχους (κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται
σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής.
ι. Όλοι οι συγκολλητές και οι τεχνίτες συγκολλήσεων που θα αναλάβουν
τις συγκολλήσεις θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις προσόντων και
ικανοτήτων οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που
προδιαγράφονται στον κανονισµό προσόντων συγκολλητών DIN 8560
2.3

ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ
Τα κιγκλιδώµατα γενικά όπου θα κατασκευαστούν θα αποτελούνται από
κατακόρυφους ορθοστάτες σιδηροσωλήνα Φ 30 χιλ. και οριζόντιους
σωλήνες Φ 20 χιλ.

Οι

χειρολισθήρες θα κατασκευασθούν

από

σιδηροσωλήνες Φ 50 χιλ. και πάχος 3,3 χιλ. Οι θέσεις, το ύψος, η µορφή,
η αντοχή τους και η αντοχή των στηρίξεών τους, θα ανταποκρίνονται στα
όσα ορίζει ο κτιριοδοµικός κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-2-89). Υπολογισµοί
αντοχών και λοιπά στοιχεία θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία
Επίβλεψης µαζί µε τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τα Κιγκλιδώµατα και κουπαστές θα είναι ευθύγραµµες και θα ελέγχονται
µε ευθύγραµµο κανόνα 3 µ., κατά τον διαµήκη άξονα, µε αποδεκτή
ελάχιστη απόκληση 3 χιλ. και από την κατακόρυφο 3 χιλ. στο ύψος του
ορόφου.
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2.4

ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2.4.1

ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

2.4.1.1

ΓΕΝΙΚΑ
Η προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν
περιλαµβάνει τον καθαρισµό, την επίστρωση µε αντιδιαβρωτικά υλικά και
τις µικροεπισκευές βαφών εργοστασίου που παρουσιάζουν ατέλειες ή
υπέστησαν φθορές κατά τη µεταφορά.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι οµαλές και καθαρές, δηλ. Απαλλαγµένες
από ακαθαρσίες, λίπη (γράσα), µαύρο οξείδιο σιδήρου, σκουριές ή άλλες
ουσίες που εµποδίζουν την πρόσφυση της βαφής.

2.4.1.2

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η εξοµάλυνση των επιφανειών και ο καθαρισµός τους από σταγόνες
µετάλλου συγκόλλησης, προεξοχές χύτευσης, ρυτίδες, χαλαρούς φλοιούς,
σκουριές κ.λπ. θα γίνεται µε βολή. Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να δίδεται
στον

καθαρισµό

πολύπλοκοι

κόµβοι

δύσκολα

προσπελάσιµων

σύνδεσης,

εισέχουσες

σηµείων,

γωνίες,

κενά

όπως
µεταξύ

ελασµάτων κ.λπ.
Το µέγιστο µέγεθος κόκκων του λειαντικού κατά τον καθαρισµό µε βολή
πρέπει να είναι το διερχόµενο από το κόσκινο Νο 16 των Αµερικανικών
προτύπων. Τα µη µεταλλικά υλικά βολής πρέπει να είναι απαλλαγµένα
από σκόνη και η κοκκοµετρία τους τέτοια, ώστε το ποσοστό των κόκκων
που διέρχεται από το κόσκινο Νο 50 των Αµερικανικών προτύπων να
µην υπερβαίνει το 10%.
Η ποιότητα των επιφανειών που καθαρίζονται µε βολή πρέπει να είναι
σχεδόν λευκού µετάλλου" (near to white metal), εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στη µελέτη ή τις παρούσες προδιαγραφές. Μετά τον
καθαρισµό, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να
ασταρώνονται αυθηµερόν. Για την αφαίρεση λιπών και ελαίων θα
χρησιµοποιείται βενζίνη ή άλλο κατάλληλο πτητικό, µη τοξικό, οργανικό
διαλυτικό και οι επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα σκουπίζονται.
2.4.1.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για την επιφανειακή προστασία του µεταλλικού σκελετού στεγών θα
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
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•

Θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών µε αµµοβολή
κατηγορίας Sa 2½, οι οποίες θα προστατευθούν αµέσως µε ειδικό
συγκολλήσιµο primer πάχους στρώσεως έως 20 µ.

•

Θα ακολουθήσει η βιοµηχανική κατεργασία και στη συνέχεια επί των
ετοίµων προϊόντων θα εφαρµοσθεί µία στρώση αντισκωριακού
ασταριού

ακρυλικών

ρητινών

60

µικρά

και

δύο

στρώσεις

βερνικοχρώµατος ακρυλικών ρητινών συνολικού πάχους 140. Οι
αποχρώσεις των στρώσεων βαφής θα είναι διαφορετικός, η δε
τελική απόχρωση θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
Συνολικό ελάχιστο πάχος ξηρού υµένα 200 µικρά.
•

Η όλη διαδικασία της επιφανειακής προστασίας θα είναι ελεγχόµενη
στο εργοστάσιο του κατασκευαστή.

2.4.1.4

ΒΑΦΕΣ
Πριν από την εφαρµογή των κυρίως βαφών θα ελέγχεται η κατάσταση
των αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων που γίνονται στο εργοστάσιο.
Επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών µε βαφή εργοστασίου που

το

αστάρωµά τους εµφανίζει ελαττώµατα πρέπει να καθαρίζονται µέχρι να
εµφανισθεί στιλπνή επιφάνεια µετάλλου και να ασταρώνονται ξανά. Αν
στο εργοστάσιο είχε γίνει βαφή µε περισσότερες από µία (1) στρώσεις,
τότε -µετά τον καθαρισµό-

πρέπει να γίνονται δύο (2) στρώσεις

µικροεπισκευαστικής βαφής.
Η στρώση βαφής µε αντιδιαβρωτικό υλικό θα γίνεται στο εργοστάσιο. Τα
αντιδιαβρωτικά υλικά θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του DIN 55298 –
Μέρος 9 ή άλλων ισοδύναµων εγκεκριµένων προτύπων και θα είναι
σύµφωνα µε τον "Πίνακα Τελειωµάτων". Τα αντισκωριακά (αντιδιαβρωτικά)
υλικά θα έχουν γενικά ως βάση τις ακρυλικές ρητίνες.
Τα υλικά της βαφής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, θα υπόκεινται δε
στην έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης, η οποία θα ελέγχει κατά την
εκτέλεση της βαφής το πάχος εκάστης στρώσης και το συνολικό πάχος
ξηρού υµένα, µε ειδικό όργανο που θα διαθέσει ο Ανάδοχος.
Οι

χρωµατισµοί

των

µεταλλικών

επιφανειών

θα

γίνονται,

όπως

περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών
Οικοδοµικών Εργασιών, µε υλικά άριστης ποιότητας, βιοµηχανικού τύπου,
αναγνωρισµένων οίκων παραγωγής χρωµάτων. Τα υλικά προστασίας και
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βαφής θα προσκοµίζονται κατάλληλα συσκευασµένα και θα συνοδεύονται
από τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας και τις οδηγίες χρήσης.
Η προέλευση και οι τύποι των υλικών θα είναι σύµφωνοι µε την µελέτη
εφαρµογής και θα υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
Οι αποχρώσεις των βαφών θα επιλέγονται από την Υπηρεσία Επίβλεψης
από σχετικά δείγµατα που υποχρεούται να ετοιµάζει ο Ανάδοχος επάνω
στις επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν.
Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα οµαλές, καθαρές και στεγνές.
Καµιά στρώση δεν θα εφαρµόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η
προηγούµενη.
Οι επιφάνειες των τεµαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδεµα, οι επιφάνειες
γαλβανισµένων υλικών, οι επεξεργασµένες µεταλλικές επιφάνειες που θα
συνδεθούν µε προεντεταµένους κοχλίες, οι επιφάνειες που πρέπει να
κυλίονται ή να ολισθαίνουν µεταξύ τους, καθώς και οι επιφάνειες των µη
σιδηρούχων µετάλλων και ανοξείδωτων χαλύβων δεν πρέπει να βάφονται,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη και στις προδιαγραφές του έργου.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών βαφής ο Ανάδοχος υποχρεούται µε
δαπάνες του να παίρνει όλα τα µέτρα (π.χ. επικαλύψεις µε πλαστικά φύλλα
κ.λπ.) για την

προστασία εξαρτηµάτων του

ηλεκτροµηχανολογικού

εξοπλισµού ή οικοδοµικών στοιχείων (κάσες, υαλοπίνακες κ.λπ.) που είναι
ενδεχόµενο να λερωθούν από τα χρώµατα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται προ της ανέγερσης και αµέσως µετά από αυτή,
να

αποκαταστήσει

τραυµατισµούς

που

επιµελώς

βαφή

τη

συνέβησαν

κατά

τις

και

τυχόν

φάσεις

αποξέσεις
µεταφοράς

ή
και

συναρµολόγησης του µεταλλικού σκελετού.
Για την εφαρµογή των βαφών ισχύουν γενικά τα αναφερόµενα στις
σχετικές παραγράφους των Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών.
Ειδικότερα για τις µεταλλικές κατασκευές ισχύουν και τα ακόλουθα :
•

Η αρχική επίστρωση πρέπει να γίνεται µε βούρτσα (πινέλο) και οι
επόµενες στρώσεις είτε µε βούρτσα, είτε µε ρόλο είτε µε ψεκασµό,
κατά την επιλογή του Ανάδοχου, εκτός εάν στη µελέτη και τις
προδιαγραφές καθορίζεται ειδικός τρόπος βαφής. Οι βινυλικές
βαφές πρέπει να γίνονται µε ψεκασµό, εκτός από τις απρόσιτες
επιφάνειες που θα επιστρώνονται µε βούρτσα.

•

Οι βαφόµενες µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν ελάχιστη
θερµοκρασία τουλάχιστον 3°C πάνω από το σηµείο δρόσου.
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Η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν

•

συµπύκνωση υδρατµών ή δεν επιτρέπουν την εξάτµιση (σχετική
υγρασία πάνω από 80%, βροχή, οµίχλη κ.λπ.) δεν επιτρέπεται.
Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα καλύπτονται µε τουλάχιστον

•

τρεις στρώσεις βαφής (Μία ή δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο
στρώσεις ελαιόχρωµα (enamel) µηχανηµάτων). Οι αντισκωριακές
(αντιδιαβρωτικές) στρώσεις θα εκτελούνται στο εργοστάσιο. Η 2η
και 3η στρώση θα γίνονται στο εργοτάξιο µε αναλογία όχι
µεγαλύτερη από 12 τ.µ. ανά λίτρο χρώµατος.
Είναι δυνατό το πρόγραµµα βαφής να ορίζει την εκτέλεση και των

•

τριών στρώσεων στο εργοστάσιο, οπότε οι µικροεπισκευές
εργοταξίου θα αφορούν στην περατωµένη βαφή.
Κανένα χρωµατισµένο µέλος της κατασκευής δεν θα µετακινείται

•

και δεν θα φορτίζεται εάν η βαφή του δεν έχει στεγνώσει επαρκώς.
2.4.1.5

ΕΛΕΓΧΟΙ
Για τη διαπίστωση της ποιότητας των προστατευτικών επιστρώσεων και
των βαφών θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι :
α. Έλεγχος της τελικής επιφάνειας από άποψη οµαλότητας και
καθαρότητας πριν ασταρωθεί.
β. Έλεγχος

πιστοποιητικών

των

χρησιµοποιούµενων

υλικών

επιφανειακής προστασίας και βαφής και έλεγχος των υλικών ότι
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών (για αντοχή,
έλλειψη τοξικότητας κ.λπ.).
γ. Έλεγχος οργάνων βαφής από άποψη καθαριότητας και οµαλής
λειτουργίας.
δ. Έλεγχος καταλληλότητας κλιµατολογικών συνθηκών.
ε. Μακροσκοπικός έλεγχος των επιστρώσεων, που πρέπει να γίνονται
µε ελαφρά διαφορετική απόχρωση σε κάθε επίστρωση, ώστε να
επιβεβαιώνεται ότι κάθε νέα στρώση ("χέρι") κάλυψε όλη την
επιφάνεια και δεν άφησε κενά.
2.4.1.6

ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των µεταλλικών κατασκευών, πλην του
µεταλλικού σκελετού στέγης, θα γίνει σύµφωνα µε το Αγγλικό Πρότυπο BS
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5493/1977, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες έκθεσης και ατµοσφαιρικών
συνθηκών και ανάλογα προς τον τυπικό χρόνο µέχρι την πρώτη συντήρηση
ως ακολούθως :
1η Περίπτωση :
Εξωτερικές εκτεθειµένες κατασκευές σε µη µολυσµένη µεσογειακή
ατµόσφαιρα (ΕXTERIOR EXPOSED NON - POLLUTED INLAND
ATMOSPHERE) - Προστασία για πολύ µακρά διάρκεια ζωής (πάνω από
20 χρόνια)
[ Ισχύει ο πίνακας 3 - µέρος 1, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και
ειδικότερα το τµήµα του που αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE
YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.]
Σύµφωνα µε τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή και
αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου να εφαρµόσει την παρακάτω
προστασία:
Ι.

Θερµό γαλβάνισµα (µετά την συναρµολόγηση) στα µεγαλύτερα
δυνατά τεµάχια, σε συσχετισµό µε τις διαστάσεις λουτρών
γαλβανισµού σοβαρών οίκων στην Ελλάδα ή/και σε χώρες - µέλη
της Ε.Ο.Κ., µε ελάχιστο πάχος προστασίας 85µm (600 γραµ/µ2).
(Σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής BS 5493/1977 το SB1).

II.

Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία µε στρώση
ψευδαργύρου (UNSEALEDSPRAYED ZINC) σε πάχος 150 µm.
(Σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής BS 5493/77 το SC 2Z).

2η Περίπτωση
Εξωτερικές
ατµόσφαιρα

εκτεθειµένες
(EXTERIOR

κατασκευές σε

µη

µολυσµένη

παράκτια

EXPOSED NON POLLUTED COASTAL

ATMOSPHERE) Προστασία για πολύ µακρά διάρκεια ζωής (πάνω από
20 χρόνια)
[Ισχύει ο πίνακας 3 - µέρος 4, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και
ειδικότερα το τµήµα του που αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE
YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.]
Σύµφωνα µε τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή, και
αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου να εφαρµόσει την παρακάτω
προστασία:

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FEKOS
Ημερομηνία: 2019.05.29 12:10:04 EEST
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Ι.

Θερµό γαλβάνισµα (µετά τη συναρµολόγηση) στα µεγαλύτερα
δυνατά τεµάχια, σε συσχετισµό µε τις διαστάσεις λουτρών
γαλβανισµού, σοβαρών οίκων στην Ελλάδα ή/και σε χώρες - µέλη
της Ε.Ο.Κ., µε ελάχιστο πάχος προστασίας 85µm (600γραµ/µ2) και
επ’αυτού βαφή µε εποξειδικό χρώµα λιθανθρακόπισσας σε πάχος
150µm (Σχετικό σύστηµα της προδιαγραφής BS 5493/77 το
SΒ1+SK 5).

II.

Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία µε στρώση
ψευδαργύρου ελάχιστου πάχους προστασίας 100 µm και επ’αυτού
βαφή πάχους προστασίας 60 έως 100 µm (σχετικό σύστηµα της
προδιαγραφής ΒS 5493/1977 TO SC.10Z).

Στα τµήµατα αρµών διαστολής που προβλέπεται παράθεση µεταλλικών
επιφανειών που ολισθαίνουν µεταξύ τους θα γίνεται παρεµβολή στρώσης
µεµβράνης µε βάση την άσφαλτο, σύµφωνα µε σχετική λεπτοµέρεια και
προδιαγραφή που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την
Υπηρεσία Επίβλεψης.
Το χρώµα της βαφής θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας Επίβλεψης από
τα κυκλοφορούντα σχετικά χρώµατα ή/και ανάµειξη αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω προδιαγραφή BS 5493/77.
Για τους κοχλιοφόρους ήλους, ροδέλες και περικόχλια

ισχύουν

οι

αντίστοιχες Προδιαγραφές.
Για την περίπτωση που οι ιστοί αυτοί προστατευθούν µε θερµό βαθύ
Γαλβάνισµα, τότε το γαλβάνισµα θα είναι σύµφωνο µε τις υποχρεώσεις
που εισάγονται από τη µέθοδο προστασίας που θα εφαρµοστεί για τις
υπόλοιπες µεταλλικές κατασκευές του έργου ( σχετ. Γ-17 της ΤΣΥ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε).
2. 5

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
Όπου προβλέπονται στο έργο καλύψεις στεγών από φύλλα πατιναρισµένου
τιτανιούχου ψευδάργυρου (ZINC) αυτές θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης εφαρµογής.
Με τα φύλλα πατιναρισµένου τιτανιούχου ψευδάργυρου (ZINC), θα
προµηθεύονται και όλα τα υλικά σφράγισης τα οποία θα είναι έτοιµα για την
επί τόπου εφαρµογή, δηλαδή τους πλευρικούς αρµούς, τις µαστίχες, τα
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καλύµµατα, τα τέρµατα, τα αρµοκάλυπτρα, τα ειδικά τεµάχια για την
προσαρµογή της στέγης στην πλαγιοκάλυψη και στον κορφιά, τις οριζόντιες
και κατακόρυφες υδρορρόες και την ειδική µπάρα προστασίας χιονιού κατά
µήκος της κάτω ακµής της στέγης.
To κράµα κατασκευής των φύλλων και των ειδικών εξαρτηµάτων
αποτελείται από αµιγή ψευδάργυρο 99,995%, τιτάνιο 0,06 < Τi < 0,2% και
χαλκό 0,8 < Cu < 1,0%.
Τα φύλλα είναι βιοµηχανοποιηµένα, επί τόπου αναδιπλούµενα στην άκρη
και συρραφόµενα µε ειδικό µηχάνηµα µε ύψος νεύρωση 65 mm µε φύλλα
µήκους στήριξης, προφίλ στερέωσης, βίδες στήριξης κλπ.
-

Πάχος φύλλου :

0,7mm

-

Χρώµα :

Το φυσικό χρώµα του υλικού

-

Προφίλ:

Χαλύβδινα γαλβανισµένα πάχους 1,5mm

-

Ειδικές βίδες ανοξείδωτες

-

Ειδικά τεµάχια

-

Ειδικές κατασκευές για την προσαρµογή της στέγης στον
κορφιά

-

Υπόβαση από σανίδωµα λευκής ξυλείας πάχους 2,5mm

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει προς έγκριση στην
Υπηρεσία Επίβλεψης ειδικά σχέδια κοπής (shop drawings) για τις
κατασκευές επιστέγασης µε λεπτοµερή σχέδια όλων των ειδικών τεµαχίων
και όλων των ειδικών κατασκευών που αφορούν την παρούσα εργασία.
Όλες οι εργασίες θα αρχίσουν µετά την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης
και θα ελέγχονται από διπλωµατούχο µηχανικό του Αναδόχου για την
ακρίβεια εφαρµογής του συστήµατος στέγασης.
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Β – 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-∆ΑΠΕ∆Α ΚΤΙΡΙΩΝ
3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Εφόσον στη µελέτη προβλέπονται ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις, κανάλια,
κουτιά διακλαδώσεων,

κ.λπ., θα

πρέπει αυτά να

προσδιοριστούν

επακριβώς και να εκτελεστούν όλες οι απαιτούµενες εργασίες εκ των
προτέρων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο δάπεδο επί εδάφους ώστε πριν από κάθε
εργασία να έχουν κατασκευασθεί, εγκιβωτισθεί και ελεγχθεί όλα τα οριζόντια
δίκτυα του κτιρίου.
Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των εσωτερικών δαπέδων είναι:
•

∆άπεδα µε κεραµικά αντιολισθηρά πλακίδια

•

∆άπεδα µε οξύµαχα κεραµικά πλακίδια µεγάλης αντοχής

•

∆άπεδα µε επίστρωση Τεχνητού Λίθου

•

∆άπεδα µε τελική επιφάνεια Μοκέτα

•

Ξύλινα ∆άπεδα τύπου Laminate

Τα προβλεπόµενα τελειώµατα των εξωτερικών δαπέδων είναι:
•

Επίστρωση µε τεχνητούς λίθους

•

Επιστρώσεις µε τσιµεντένιους λίθους (κυβόλιθους)

•

Βιοµηχανικά ∆άπεδα

Όλα τα εσωτερικά δάπεδα θα είναι συνεπίπεδα και δε θα παρουσιάζουν
καµιά απολύτως διαφορά κατά τη µετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο ή
από το ένα είδος στο άλλο.
3.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ∆ΑΠΕ∆Α

3.2.1

ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν από έµπειρα και
εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν.
Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας θα κατασκευασθούν δείγµατα 5 τ.µ.
που θα περιλαµβάνουν όλα τα επί µέρους στοιχεία της εργασίας και θα είναι
τελειωµένα, όπως η παραδοτέα εργασία, προκειµένου να ελεγχθούν και
εγκριθούν από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Εργασίες κατώτερες από τα
εγκεκριµένα δείγµατα δεν θα γίνονται δεκτές.
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∆άπεδα ελαττωµατικά που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές,
κούφια, ρηγµατωµένα, σαθρά και εύθρυπτα, µε πλακίδια που δεν είναι
πλήρως κολληµένα, µε φυσαλίδες αέρα, ζαρώµατα, στρεβλώσεις και
ελαττωµατικούς γενικά αρµούς, εσφαλµένες κλίσεις, κ.λπ., δεν θα γίνονται
δεκτά.
Στα εσωτερικά δάπεδα, ανά 15m2 δαπεδόστρωσης θα δηµιουργούνται
αρµοί δαπεδόστρωσης πλάτους 8mm.
Στα εξωτερικά δάπεδα και πλακοστρώσεις, κατασκευάζονται αρµοί
διαστολής, πλάτους 10mm, στις θέσεις συναντήσεως της στρώσης των
πλακών µε τους τοίχους των κτιρίων, καθώς και ανά 20m2

- 30m2

επιφανείας πλακών.
Όπου στα δάπεδα παρουσιάζονται αρµοί εκτός από τους αρµούς
διαστολής του κτιρίου, οι αρµοί αυτοί θα είναι πάντοτε παράλληλοι προς τις
κύριες διαστάσεις του χώρου.
3.2.2

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Στους εσωτερικούς χώρους του έργου και πριν επίστρωση του δαπέδου,
θα κατασκευαστεί υπόστρωµα από γαρµπιλόδεµα των 200kgr τσιµέντου
αναλογίας 1:3. Τα αδρανή θα είναι κοκκοµετρηµένα µε µέγιστο µέγεθος
κόκκου 16mm, ώστε το γαρµπιλόδεµα να αναπτύξει τις απαιτούµενες
αντοχές, να είναι εργάσιµο και να περιέχει το λιγότερο δυνατόν νερό για να
αποφευχθούν τα φαινόµενα έντονου ερπυσµού.
Πρόσµικτα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο ύστερα από ειδική έγκριση
της Υπηρεσίας Επίβλεψης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους
και ύστερα από την κατασκευή δειγµάτων τουλάχιστον τέσσερις (4)
εβδοµάδες πριν την έναρξη της κατασκευής.

3.2.3

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ

3.2.3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται δάπεδα
µε τελική επιφάνεια κεραµικά πλακίδια, αυτά θα είναι ανυάλωτα
αντιολισθηρά πλακίδια διαστάσεων 20x20εκ.
Στους χώρους όπου ειδικότερα προβλέπεται επίστρωση του δαπέδου µε
οξύµαχα κεραµικά

πλακίδια θα χρησιµοποιηθούν

ειδικά πλακίδια

ανθεκτικά στα οξέα και λίπη µε ελαφρώς ανάγλυφη αντιολισθηρή
επιφάνεια, µεγάλης µηχανικής αντοχής, διαστάσεων 30x30εκ.
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Γενικά, τα κεραµικά πλακίδια θα επικολληθούν σε υπόστρωµα από καλά
λειασµένο γαρµπιλόδεµα.
Οι στάθµες και οι κλίσεις που προβλέπονται στη µελέτη θα ακολουθηθούν
µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Μεταξύ των πλακιδίων θα αφεθούν αρµοί 3 mm απόλυτα ισοπαχείς και
ευθυγραµµισµένοι µε τη χρήση πλαστικών σταυροειδών οδηγών που θα
γεµίσουν µε το ειδικό συστατικό αρµολόγησης που συνιστάται από τον
κατασκευαστή των πλακιδίων.
Αρµοί διαστολής πλάτους 10 mm στις πλακοστρώσεις προβλέπονται
περίπου ανά 16 m2. Στην περίπτωση αυτή ο αρµός γεµίζεται σε όλο του
το βάθος µε το σφραγιστικό υλικό.
Θα πρέπει να επιλέγεται ώστε οι αρµοί των τελειωµάτων τοίχων και
δαπέδων(π.χ. πλακίδια – πλακίδια, κλπ), ή να συµπίπτουν ή να
εµπλέκονται σε κανονικές ίσες µεταξύ τους αποστάσεις.
Θα γίνει επιµελής καθαρισµός και τρίψιµο σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. ∆εν θα χρησιµοποιούνται λάδια και στιλβωτικές ουσίες.
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, τα δάπεδα θα καθαρίζονται
σχολαστικά και θα καλύπτονται ώστε να παραδοθούν σε άριστη
κατάσταση.
Θα ληφθούν όλα τα µέτρα ώστε κάθε διαδοχική στρώση υπόβασης,
υποστρώµατος και δαπέδου να είναι επίπεδη, οµαλή, γερή, χωρίς
ρηγµατώσεις, σαθρά, κενά (κούφια) και να παρέχει τις επιθυµητές αντοχές
στην κυκλοφορία. Υποστρώµατα µε ελαττώµατα θα καθαιρούνται και θα
αντικαθίστανται.
Τα δάπεδα θα είναι απολύτως οριζόντια ή θα παρέχουν τις επιθυµητές
κλίσεις (3% ως προς τις σχάρες απορροής).
Η χάραξη των αρµών θα είναι παράλληλη προς τους κύριους άξονες του
χώρου και τέτοια ώστε σε κάθε περίπτωση να µην προκύπτουν
δυσανάλογα µικρά µεγέθη πλακιδίων ή πλακών στα όρια των χώρων. Η
αλλαγή υλικών τελειωµάτων θα γίνεται σε κατώφλια και τα δάπεδα θα
είναι απολύτως συνεπίπεδα.
Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων θα είναι κατά 3εκ., τουλάχιστον
ψηλότερα από εκείνα των εξωτερικών χώρων. Η αλλαγή θα γίνεται µε
κατάλληλου µεγέθους και διατοµής µαρµάρινο κατώφλι.
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Όλα τα δάπεδα µετά το τέλος των εργασιών δαπεδόστρωσης θα
καθαρίζονται και θα προφυλάσσονται κατάλληλα µέχρι την παράδοση του
έργου.
∆άπεδα που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές,
ελαττωµατικά, λερωµένα και µε επιφάνεια που δεν είναι τεχνικά και
αισθητικά άψογη δεν θα γίνονται δεκτά.
Απόκλιση από την στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο της
επιφάνειας των δαπέδων το πολύ + ή - 10 χλστ.
Απόκλιση µεταξύ των δύο οποιοδήποτε σηµείων του δαπέδου που
απέχουν µεταξύ τους 6.00µ. το πολύ 5 χλστ.
Απόκλιση κάτω από οριζόντιο κατά οποιαδήποτε διεύθυνση µε κανόνα
3,00 µ. το πολύ 3 χλστ.
3.2.3.2

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
Όλοι οι προτεινόµενοι τύποι κεραµικών πλακιδίων, εκτός των οξυµάχων,
δαπέδων θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προδιαγραφές
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 176-GROUP BI.
- Απορροφητικότητα :

0-3%

- Μηχανική Αντοχή

>27Ν/mm2

:

- Σκληρότητα Επιφανείας (κλίµακα Mohs):

min 6

- Αντοχή σε Απότριψη:

<205mm3

- Γραµµική θερµική ∆ιαστολή:

max 9x10-6 K-1

- Αντοχή σε θερµικό σοκ:

Απαιτείται

- Αντοχή σε παγετό :

Απαιτείται

- Αντοχή σε χηµικά

Απαιτείται

:

- Ορθογωνιότητα πλευρών:

+ 0,60%

- Ευθύτητα πλευρών :

+ 0,50%

- Επιπεδότητα

:

+ 0,50%

3.2.3.3 ΟΞΥΜΑΧΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
Τα οξύµαχα κεραµικά πλακίδια θα πληρούν τουλάχιστον τα κάτωθι τεχνικά
χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 176-GROUP BΙ, και δοκιµές
σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ.
- Απορροφητικότητα:
- Μηχανική Αντοχή
-

0-0,2%
:

Σκληρότητα Επιφανείας (κατά MO S) :
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≥50-55Ν/mm2
min 8

3,5x106Κ-1

- Συντελεστής Γραµµικής ∆ιαστολής:
-

Αντοχή σε Θερµικό Σοκ :

Πλήρης σύµφωνα µε τα

(Θερµική Προσβολή)

standards (ISO 10545/13)

- Αντοχή σε Παγετό :

Πλήρης σύµφωνα µε τα
standards (ISO 10545/13)

- Αντοχή σε Χηµικά :

Πλήρης σύµφωνα µε τα
standards (ISO 10545/13)

- Ορθογωνιότητα Πλευρών :

±0,50%

- Ευθύτητα Πλευρών :

±0,50%

- Επιπεδότητα :

±0,50%

3.2.4 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
3.2.4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται δάπεδα
µε τελική επιφάνεια µε πλάκες τεχνητού λίθου αυτές θα είναι πάχους 1εκ. που
θα επικολληθούν µε ειδικές παχύρρευστες κόλλες επί της υπόβασης από
γαρµπιλόδεµα.
Οι αρµοί µεταξύ των πλακών τεχνητού λίθου πρέπει να έχουν πλάτος το
λιγότερο 2,00m (εσωτερικά δάπεδα) και 3,00m (εξωτερικά δάπεδα), για να
είναι δυνατή η διαστολή των πλακών χωρίς τον κίνδυνο ξεκολλήµατός τους
από το υπόστρωµα.
Οι προτεινόµενες πλάκες τεχνητού λίθου που θα χρησιµοποιηθούν στο Έργο
θα είναι διαστάσεων 40x40 ή 45x45εκ. και θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
- Μέγεθος

:

40x40x1εκ. ή 45x45x1εκ.

-Τελείωµα

:

MATT

- Θερµοκρασία Καύσεως

:

1.250οC

- Απορροφητικότητα

: 0,05% (σύµφωνα µε standards
ISO 10545/3≤0,5%)

- Αντοχή σε Θερµικές Μεταβολές: (σύµφωνα µε standards ISO 10545/3)
- Αντοχή σε κάµψη

: ≥47Ν/mm2 (για ορθογωνικά σχήµατα)
≥52,5Ν/mm2 (για τετράγωνα σχήµατα)

- Σκληρότητα Επιφανείας

: 7-8

(κατά MOHS)
- Συντελεστής Γραµµικής ∆ιαστολής:
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6,5xK-1

-

Αντοχή σε Οξέα

:(σύµφωνα µε standards ISO 10545/13)

- Αντοχή σε Παγετό

:(σύµφωνα µε standards ISO 10545/12)

- Συµπεριφορά στην Φωτιά

: Όχι Αναφλέξιµο

3.2.5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΟΚΕΤΤΑ
Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται δάπεδα µε
τελική επιφάνεια µε µοκέττα σε ρολλό αυτή θα επικολληθεί σε καλά λειασµένο
υπόστρωµα γαρµπιλοδέµατος.
Θα είναι προϊόν εξειδικευµένης βιοµηχανίας και θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά που θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
- Πάχος

3.2.6

:

±8mm

- Πυραντίσταση κατά DIN4102

:Β1

- Επιφανειακή αντιστατικότητα

:107 ohm

- Εγκάρσια αντιστατικότητα:

103 ohm

- Απορρόφηση βαδίσµατος:

40dB - 1.000Hz

- Απορρόφηση ήχου

250Hz

1.000Hz

4.000Hz

0,04

0,30

0,45

:

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α

3.2.6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπονται ξύλινα
δάπεδα ως τελική επιφάνεια αυτά θα είναι από συνθετική ξυλεία τύπου
Laminate επί καλά λειασµένου υποστρώµατος από γαρµπιλόδεµα.
Θα χρησιµοποιηθούν σανίδες συνθετικής ξυλείας διαστάσεων περίπου
200x1200mm και πάχους 8-10mm.
Οι σανίδες θα τοποθετηθούν ελεύθερα στο υπόστρωµα µε το σύστηµα της
συρταρωτής τοποθέτησης.
Θα κολούνται µόνο µεταξύ τους και όχι µε το υπόστρωµα.
Μεταξύ του υποστρώµατος και των σανίδων θα διαστρωθούν φύλλα
αφρώδους πλαστικού πάχους 3mm για την καλύτερη απορρόφηση των
κραδασµών.
Από όλες τις άκρες της περιµέτρου των τοίχων αφήνεται απόσταση 8-10χιλ.
Περιµετρικά θα τοποθετηθεί σοβατεπί από φυσική ξυλεία.
Οι σανίδες αποτελούνται κυρίως από τρία στρώµατα:
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- Στρώµα επιφανείας από σκληρό υλικό laminated ή formaica ή αντίστοιχο
σε αποµίµηση ξύλου
- Πυρήνα από υψηλής πίεσης ινοσανίδα (ποιότητα HDF E1)
- Υπόστρωµα από ειδικό laminate στην κάτω πλευρά της σανίδας
Τα άκρα των σανίδων είναι διαµορφωµένα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν
συρταρωτή ένωση µεταξύ τους.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σανίδων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω:
- Τεστ φθοράς κατά ΕΝ 13329

: Αξία ΙΠ, Τάξη AC4-23/32

- Τεστ Πρόσκρουσης κατά ΕΝ 13329: Τάξη IC2
- Τεστ Χάραξης

: Αντοχή στη χάραξη >7,0Newton

- Αντοχή στη Φωτιά κατά DIN 4102 : Β1
3.2.7

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

3.2.7.1 ΓΕΝΙΚΑ
Προβλέπονται εργασίες µαρµάρου απο λευκό σκληρό µάρµαρο Καβάλας στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
- Μαρµαροποδιές παραθύρων και κατώφλια εξωθύρων πάχους 3εκ.
- Μαρµαροποδιές σε στηθαία ∆ωµάτων
Γενικά

θα

τοποθετηθούν

µάρµαρα

µε

την

χαµηλότερη

δυνατή

υγροαπορροφητικότητα.
Όλα τα µαρµάρινα τεµάχια θα έχουν ελεγχθεί στο εργοστάσιο κοπής ώστε
από άποψη υφής, χρώµατος και νερών να ταιριάζουν και θα προσκοµίζονται
στο έργο έτοιµα δηλαδή κοµµένα ακριβώς µε τις πλευρές κάθετες µεταξύ τους
και πλήρως επεξεργασµένα σύµφωνα µε την µελέτη.
Τα µεγέθη των τεµαχίων θα είναι τέτοια που να ικανοποιούν τις ελάχιστες
τεχνικές και αισθητικές απαιτήσεις την Υπηρεσία Επίβλεψης για απόδοση
συνόλου υψηλής ποιότητας.
Η επιλογή του ελάχιστου πάχους των πλακών µαρµάρου εξαρτάται από την
µέγιστη επιφάνεια της πλάκας και από την µέγιστη διάστασή της πάντοτε σε
συνάρτηση µε την αντοχή σε θλίψη του υλικού, όπως δίδεται από τον
επόµενο πίνακα:

Αντοχή σε

Επιφάνεια σε cm2

Μέγιστη πλευρά L πλάκας σε
cm2

θλίψη MPa
e = 2cm

e = 3cm
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e = 2cm

e = 3cm

30 µε 50

< 1600

< 2500

< 40

< 60

50 µε 65

< 1600

< 3600

< 60

< 80

65 µε 80

< 1800

< 4000

< 60

< 80

80 µε 100

< 2800

< 5000

< 80

< 120
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3.3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ∆ΑΠΕ∆Α

3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ
∆άπεδα στην εξωτερική περίµετρο του κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο θα
κατασκευασθούν σύµφωνα µε την µελέτη :
- Μεταξύ κτιρίων και εξωτερικών δαπέδων θα υπάρχει συνεχής αρµός 10mm.
Ο αρµός θα δηµιουργηθεί µε µαλακό συµπιεζόµενο υλικό και θα σφραγισθεί
µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη.
- Όλα τα εξωτερικά δάπεδα θα είναι εγκιβωτισµένα µε πρόχυτα ή επί τόπου
κατασκευαζόµενα κράσπεδα σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
- Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος 3% για την
ελεύθερη απορροή των όµβριων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό
υπεδάφιο σύστηµα απορροής χωρίς να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των
πεζών και οχηµάτων.
- Σε επίκαιρα σηµεία τα κράσπεδα θα έχουν ράµπες για την κυκλοφορία
αναπηρικών αµαξιδίων σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
- Οι τελικές επιφάνειες των δαπέδων καθορίζονται στις Τεχνικές Περιγραφές
της Μελέτης.
3.3.2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
Στις εισόδους των κτιρίων προβλέπονται πλακοστρώσεις από πλάκες
τεχνητού λίθου. Αυτές θα τοποθετούνται µε ειδική κόλλα επί υποστρώµατος
από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Για τις εργασίες τοποθέτησης και
αρµολογήµατος ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 3.2.3.1.
3.3.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Θα χρησιµοποιηθούν έτοιµοι βιοµηχανοποιηµένοι κυβόλιθοι σκυροδέµατος µε
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Η ελάχιστη απαιτούµενη περιεκτικότητα σε τσιµέντο (Σύµφωνα µε τους
Βρετανικούς κανονισµούς (Β.S. 6717: Part 1) ορίζεται σε 380 kg/m³.
- Η αντοχή σε θλίψη σύµφωνα µε τις Γερµανικές προδιαγραφές (DIN 18501)
πρέπει να είναι 60 Ν/mm² (600 kg/cm²) µε ελάχιστη αντοχή ανά τεµάχιο 50
Ν/mm² (500 kg/m²),. Ο έλεγχος της αντοχής γίνεται σε δειγµατοληψία 5
τεµαχίων κυβόλιθων των οποίων η δοκιµή γίνεται σε κατάλληλη θλιπτική
µηχανή (πρέσα) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στις
αντίστοιχες προδιαγραφές.
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- Το µέγιστο µήκος (ή πλάτος) επιτρέπεται να είναι µέχρι 280 mm (28 cm) και
το ύψος (πάχος) κατ’ ελάχιστον 60 mm (6 cm) µε συνήθη ύψη 60, 70, 80,
100 mm (6, 7, 8, 10 cm).
- Αποδεκτές αποκλίσεις διαστάσεων είναι για µεν το µήκος (ή πλάτος) (+,-) 3
mm, για δε το ύψος (πάχος) (+,-) 5 mm.
- Το χρώµα των εγχρώµων κυβόλιθων πρέπει να είναι οµοιόµορφο σ’ όλη
την µάζα του κυβόλιθου και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
Στο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση κυβολίθων διαστάσεων 10x20x6εκ. που θα
τοποθετηθούν πάνω σε στρώση άµµου λατοµείου.
3.4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆Α

3.4.1 ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ
Οι αποβάθρες τροφοδοσίας των βοηθητικών χώρων (κουζίνα, Η/Μ χώροι κλπ.)
θα κατασκευαστούν µε τελική επιφάνεια βιοµηχανικού δαπέδου.
Θα κατασκευασθεί Βιοµηχανικό ∆άπεδο από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
µε πλέγµα ∆άριγκ Τ131. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα λειανθεί µε
µηχανικά µέσα και στην συνέχεια θα κοπούν αρµοί ανά 6m µήκος. Θα
ακολουθηθούν όσα περιγράφονται στην συνέχεια.
-

Εξοµάλυνση του σκυροδέµατος µε πήχυ και εργαλεία χειρός, προ του
φαινοµένου της εφύδρασης του σκυροδέµατος.

-

Περαιτέρω

εξοµάλυνση

της

επιφανείας

του

σκυροδέµατος µε

ελικόπτερο όταν το σκυρόδεµα έχει «τραβήξει».
-

Συνεχείς λειάνσεις του δαπέδου µε τον λειαντήρα έως ότου το δάπεδο
λειανθεί τελείως.

-

Τελική λείανση του δαπέδου µε σπάτουλα ή σκούπα.

-

Κάλυψη του δαπέδου επί 7 ηµέρες µε φύλλο πλαστικού ή βρεγµένες
λινάτσες για την αγωγή του σκυροδέµατος.

-

Κοπή αρµών εντός 48 ωρών από την διάστρωση του σκυροδέµατος
εφόσον τούτο κόβεται χωρίς να καταστρέφονται οι ακµές του αρµού. Οι
αρµοί θα έχουν πλάτος 5 mm και βάθος 25 mm περίπου.

-

Πλήρωση των αρµών µε θερµή οξειδωµένη άσφαλτο τύπου 85/25 ή
ασφαλτική µαστίχη και αφαίρεση της περίσσειας όσο αυτή είναι ακόµη
θερµή. Σηµειώνεται ότι στους αρµούς εργασίας δεν θα δηµιουργείται
αρµός αλλά το δάπεδο θα συνεχίζεται και θα κόβεται αρµός στην ίδια
θέση.
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-

∆ιευκρινίζεται ότι η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι απόλυτα
επιπεδοµένη µε ρύσεις προς το άκρο της αποβάθρας.

-

Αν προβλέπονται µετά την κατασκευή του δαπέδου άλλες εργασίες ο
εργολήπτης θα παίρνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να προστατεύεται το
δάπεδο από φθορές (µηχανικές ή χηµικές βλάβες και λερώµατα).
Το δάπεδο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρό.

-

Στο άκρο της αποβάθρας, θα τοποθετηθεί γωνία µορφοσιδήρου η
οποία θα στερεώνεται στην φέρουσα κατασκευή του δαπέδου.
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Β – 4 ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ
4.1

ΓΕΝΙΚΑ
Όπου από τους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προβλέπεται η
κατασκευή Ψευδοροφών, αυτές είναι ειδικές ανηρτηµένες κατασκευέςσυστήµατα από:
- Πλάκες ορυκτών ινών 60x60
- Χαλύβδινες κασέτες 60x60 διάτρητες ή αδιάτρητες
- Γυψοσανίδων απλών η ανθυγρών
- Συνδυασµός γυψοσανίδων µε υαλοσανίδες τύπου Sto Silent Panel
Οι κατασκευές αυτές (ψευδοροφές) νοούνται τελειωµένες µε όλα τα
εξαρτήµατά τους και µε ενσωµατωµένα άλλα στοιχεία του έργου όπως
φωτιστικά σώµατα, στόµια θυρίδες επίσκεψης, κ.λπ.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές
κατασκευές

ανάρτησης άλλων

εγκαταστάσεων στο

χώρο

µεταξύ

φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από
έµπειρα (5ετής εµπειρία) και εξειδικευµένα συνεργεία σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα σχέδια και τη χρήση όλων των συστηµάτων υλικών που
προδιαγράφονται στο κεφάλαιο αυτό.
Των εργασιών θα προηγηθεί χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και
πλάτος και των κατακόρυφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία
του έργου (εσωτερικά χωρίσµατα, φωτιστικά στόµια, κ.λπ.) ώστε να δοθεί
το επιθυµητό άψογο αποτέλεσµα.
Θα τοποθετηθούν όπου απαιτείται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων
στοιχείων του έργου (φωτιστικών, στοµίων οδηγών παραπετασµάτων
κ.λπ.) που ενσωµατώνονται στις ψευδοροφές.
Θα προβλεφθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες διατάξεις
(αρµοί, µονώσεις, κ.λπ.) για την πυραντοχή της όλης κατασκευής και θα
εξασφαλισθεί η απαιτούµενη καπνοστεγανότητα, σε συνδυασµό και µε τα
άλλα στοιχεία του κτιρίου (φωτιστικά, διαχωριστικά, κ.λπ.).
Θα προβλεφθούν και θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες διατάξεις
για την εξασφάλιση της συνέχειας της ηχοµόνωσης των χώρων.
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Θα κατασκευασθεί το περιµετρικό τελείωµα των ψευδοροφών µε
κατάλληλης

διατοµής

µεταλλικό

στοιχείο

στις

συναρµογές

µε

διαχωριστικούς τοίχους, ελαφρά χωρίσµατα, φωτιστικά, κλπ.
Θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης, ελέγχου
και χειρισµού των διαφόρων εγκαταστάσεων έτσι ώστε να είναι αφανείς
και καλαίσθητες, ανθεκτικές σε συχνά ανοιγοκλεισίµατα και εύχρηστες
4.2

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Η ανάρτηση κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
0,6mm.
Η ανάρτηση του κύριου οδηγού συγκράτησης των

πλακών γίνεται µε

ειδικό µεταλλικό εξάρτηµα. Τα περιµετρικά προφίλ θα είναι από χάλυβα
σε διατοµή 24x24mm. Αν απαιτείται στεγανότητα χώρου (υγροί χώροι)
τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και περιµετρικό διατοµής «Π».
Ο Εγκάρσιος οδηγός ανεστραµµένου «Τ» είναι µήκους 600mm µε
κάνναβο 600x600, ύψους 38mm και πέλµατος 24mm ή 15mm, για τον
κανονικό σκελετό. Κατά τα λοιπά οι εργασίες είναι ακριβώς οι ίδιες µε
αυτές του κύριου οδηγού.
Τα κύρια απαιτούµενα Στοιχεία-Μικροϋλικά Ανάρτησης είναι:
- Ντίζα από γαλβανισµένο σύρµα
- Χαλύβδινο έλασµα πεταλούδας
- Χαλύβδινη αγκύρωση οροφής
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση πλήρη δείγµατα
ψευδοροφών για κάθε ένα από τους αναφερόµενους τύπους σε έκταση
5,00x5,00m που θα εξασφαλίζουν:
- Την ανεξαρτησία από άλλες κατασκευές (αεραγωγοί, σχάρες καλωδίων,
κ.λπ.). Η ανάρτηση της ψευδοροφής θα γίνει από το κάτω µέρος της
υπερκείµενης φέρουσας κατασκευής (π.χ. πλάκας).
- Την πλήρη µηχανική αντοχή, ευστάθεια και ακαµψία του συστήµατος για
οποιοδήποτε ύψος ανάρτησης και φορτία που να προέρχονται ακόµη
και από οριζόντιες καταπονήσεις, π.χ. από τα ελαφρά χωρίσµατα, τα
απότοµα κλεισίµατα θυρόφυλλων κ.λπ.
-

Την

ευχέρεια

οποιασδήποτε

επιθυµητής

ρύθµισης

ώστε

να

παρουσιάζεται σύνολο οριζόντιο µε ευθείς αρµούς κατά µήκος και
πλάτος.
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- Την απαιτούµενη κατά περίπτωση µηχανική αντοχή στη φωτιά και
ηχοµονωτική ικανότητα του συστήµατος µόνου αλλά και σε συνδυασµό
µε τους διάφορους διαχωριστικούς τοίχους µόνιµους ή κινητούς (ελαφρά
χωρίσµατα).
-

Τις ίδιες ιδιότητες αντοχής στη φωτιά, ηχοµόνωσης, αεροστεγάνωσης,
µηχανικής αντοχής, κ.λπ., µε εκείνες των ψευδοροφών στις ενώσεις
(αρµούς) µε τα άλλα στοιχεία της κατασκευής. Επίσης θα προβλέπονται
αρµοί και λοιπές διατάξεις για την απορρόφηση διαφορικών κινήσεων,
παραµορφώσεων και λοιπών µεταβολών χωρίς µόνιµα αποτελέσµατα.

-

Την ευχερή επισκεψιµότητα των κενών χώρων µεταξύ φέρουσας
κατασκευής

και

ψευδοροφής

αποσυναρµολόγησης

και

και

την

ευκολία

αντικατάστασης

συναρµολόγησης,

στοιχείων

χωρίς

να

προξενούνται ζηµίες στα γειτονικά στοιχεία ή κατασκευές και χωρίς
αλλοίωση των χαρακτηριστικών ηχοµόνωσης, πυραντοχής, κ.λπ.
-

Στην υποβολή θα περιλαµβάνονται αναλυτικός κατάλογος µε όλα τα
υλικά, µικροϋλικά, βύσµατα, παρεµβύσµατα, βίδες, κ.λπ., σε συνδυασµό
µε τους ώρους που πρόκειται να εγκατασταθούν, δείγµατα µήκους 300
χλστ. Από όλα τα υλικά, ένα τεµάχιο από κάθε εξάρτηµα που θα
χρησιµοποιηθεί, πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων κ.λπ.,
χαρακτηριστικών

από

αναγνωρισµένα

εργαστήρια

και

όλες

τις

απαιτούµενες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο κατασκευαστής κάθε
συστήµατος ψευδοροφής. Στην υποβολή αυτή ο Ανάδοχος, επίσης
πρέπει να υποβάλλει και γενικά στοιχεία για τα επιλεχθέντα υλικά που
έχουν άµεση σχέση µε τις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, στόµια
αεραγωγών, µεγάφωνα, αισθητήρες, καταιωνιστήρες, κ.λπ., ώστε η εικόνα
για τις προτεινόµενες λύσεις να είναι πλήρης.
Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή τους, ώστε να παραµείνουν αναλλοίωτα µέχρι να
ενσωµατωθούν στο έργο.
Οι εργασίες συναρµολόγησης των ψευδοροφών θα εκτελεσθούν αφού
τελειώσουν όλες οι χονδροκατασκευές και τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες
(έχει κλείσει το κτίριο) ώστε οι συνθήκες µέσα σε αυτό να πλησιάζουν τις
συνθήκες κανονικής λειτουργίας του (υγρασία, θερµοκρασία, κ.λπ.).
Όλα τα εµφανή υλικά θα είναι καθαρά, οµοιόχρωµα και χωρίς το
παραµικρό ελάττωµα.
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Η διακίνηση των υλικών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα υλικά να
παραµένουν

στους

χώρους

εγκατάστασής

τους

48

ώρες

πριν

τοποθετηθούν για να προσαρµόζονται στις συνθήκες του χώρου
εγκατάστασής τους.
Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήµατος ανάρτησης των
ψευδοροφών από άλλα στοιχεία του κτιρίου τα οποία πρέπει να έχουν
δική τους ανάρτηση.
Ψευδοροφές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές
και δεν έχουν άψογη εµφάνιση από αισθητική και τεχνική άποψη δεν θα
γίνονται δεκτές.
Οι αποκλίσεις από την επιπεδότητα της ψευδοροφής σε όλες τις
διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 5 χλστ. ελεγχόµενες µε
ευθύγραµµο κανόνα 3,00 µ.
Εµφανής σκελετός δεν πρέπει να παρουσιάζει απόκλιση από την ευθεία
µεγαλύτερη των 3 χλστ. ελεγχόµενη µε τον ίδιο κανόνα.
4.3

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
ΟΙ πλάκες, εκτός αν καθορίζονται διαφορετικά στην µελέτη, θα είναι από
ορυκτές ίνες διαστάσεων 60x60 εκ. χωρίς αµίαντο, πάχους τουλάχιστον
15 mm., µε χαρακτηριστικά:
-

Βάρος περίπου >3,5kg/m2, αντανακλαστικότητα στο φως 80%
περίπου,

-

∆είκτη ηχοαπορρόφησης >0,55 Ηχοµονωτικής ικανότητας
>32dB γενικά,

-

Ανθεκτικότητα στην υγρασία >70% στη µέση περιοχή συχνοτήτων

-

Ακαυστότητα κατηγορίας Β1 σύµφωνα µε το DIN 4102,

Η τελική επιφάνεια θα είναι χρωµατισµένη και δεν θα ευνοεί την ανάπτυξη
µικροοργανισµών, µικροβίων κλπ.
Ο

σκελετός

ανάρτησης,

µικροεξαρτήµατα

από

αναρτήρες,
στραντζαριστές

γωνιακά
διατοµές

στηρίγµατα

κλπ.

γαλβανισµένου

χαλυβδόφυλλου πάχους τουλάχιστον 0,6 mm. Όλα τα εµφανή τµήµατα θα
είναι χρωµατισµένα µε ηλεκτροστατικό χρώµα σε απόχρωση ίδια µε
εκείνη των ψευδοροφών.
Αναρτήρες συνεχούς ρύθµισης από γαλβανισµένο σύρµα διαµέτρου
4mm, ή στραντζαριστό γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα αναλόγως της
φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήµατος (εφόσον
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απαιτείται). Μικροεξαρτήµατα κατά µήκος σύνδεσης, διασταύρωσης,
στερέωσης (clips), σύνδεσης, µόρφωσης αρµών κλπ. από της ίδιας
ποιότητας υλικό. Βύσµατα αγκύρωσης πλαστικά ή µεταλλικά, ανάλογα µε
την φέρουσα ικανότητα και την αντοχή σε φωτιά του συστήµατος. Βίδες
µη οξειδούµενες (γαλβανισµένες, ανοξείδωτες κλπ.).
4.4 ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ
Όπως προαναφέρθηκε οι γυψοσανίδες που θα χρησιµοποιηθούν στις
ψευδοροφές θα είναι απλές ή ανθυγρές. Σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές των γυψοσανίδων έχουν δοθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο στην
κατηγορία των τοιχωµάτων Ξηρής ∆όµησης.
Οι γυψοσανίδες στερεώνονται σε σκελετό κυρίων και δευτερευόντων οδηγών
από στραντζαριστά γαλβανισµένα εν θερµώ χαλυβδοελάσµατα ελάχιστου
πάχους 0,6mm και διατοµής U τουλάχιστον 25x50mm (ενδεικτικός τύπος UD
και CD της KNAUF) σε αποστάσεις που καθορίζονται από τον κατασκευαστή
των γυψοσανίδων και στην συνέχεια αναρτώνται από την οροφή µε
µεταλλικές ράβδους ρυθµιζόµενου ύψους (ντίζες). Για τα υλικά στερέωσης και
ανάρτησης ισχύουν επίσης τα παρακάτω:
-

Συνδετήρες, αναρτήρες και λοιπά ειδικά τεµάχια από γαλβανισµένο εν
θερµώ χαλυβδοέλασµα πάχους κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήµατος.

-

Βίδες γαλβανισµένες ή ειδικά επεξεργασµένες για αντοχή στην
διάβρωση. Βύσµατα πλαστικά αναλόγου µεγέθους.

-

Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών κλπ. από αλουµίνιου. Λοιπά
ειδικά τεµάχια µόρφωσης αρµών, ακµών κλπ. από γαλβανισµένο
χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 0,6mm.

4.5 ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΩΝ, ΥΑΛΟΣΑΝΙ∆ΩΝ
(sto Silent Panel)
Όπου στους Πίνακες Τελειωµάτων της µελέτης προδιαγράφεται ψευδοροφή
από γυψοσανίδα σε συνδυασµό µε ψευδοροφή από υαλοσανίδα θα
χρησιµοποιηθούν υαλοσανίδες πάχους 15mm τύπου Sto Silent Panel 200,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Για την κατασκευή του σκελετού, την τοποθέτηση των υαλοσανίδων και την
ανάρτηση φορτίων από την ψευδοροφή ισχύουν όσα αναφέρονται στο
κεφάλαιο των Ψευδοροφών Γυψοσανίδων.
Πίνακας Φυσικών ιδιοτήτων των υαλοσανίδων τύπου Sto Silent Panel 200
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Σχετικό Βάρος
Βάρος Υαλοσανίδας
Συντελεστής ∆ιαστολής
Κατηγορία Πυραντοχής
(Γερµανικά Standards DIN 4102-Part 1)
Αντοχή σε Παγετό
Εκλυόµενα αέρια κατά την ανάφλεξη µη τοξικά
4.6

300 kg/m3
4,5kg/m2
8x10-6 m/mk
B1
Ανθεκτικές σύµφωνα
σύµφωνα µε DIN 52104
Test report 045/91

ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ
Θα χρησιµοποιηθούν ψευδοροφές από χαλύβδινες κασέτες διαστάσεων
60x60εκ., διάτρητες ή αδιάτρητες σύµφωνα µε τους Πίνακες Τελειωµάτων
της µελέτης.
Θα χρησιµοποιηθούν πλάκες από χάλυβα 600x600mm CLIP-IN πάχους
0,5mm-0,6mm, βάσει προδιαγραφών χάλυβα ΕΝ 10142 (γαλβανισµένο).
Η βαφή θα είναι πολυεστερική φούρνου, ενώ η οπίσθια πλευρά της είναι
βαµµένη µε βαφή προστασίας.
Οι διάτρητες πλάκες θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις αδιάτρητες µε
επιπλέον διάτρηση της επιφάνειας τους µε οπή Ø2,00mm σε τριγωνική
διάταξη 3,5x3,5x3,5mm µε ποσοστό διάτρησης 22%.
Στο πίσω µέρος της διάτρητης περιοχής θα τοποθετηθεί ειδικό
υαλοϋφασµα και ορυκτοβάµβακας για επίτευξη ηχοαπορρόφησης και
ηχοµόνωσης.
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Β – 5 ΜΟΝΩΣΕΙΣ
5.1

ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες
προϋποθέσεις που απαιτούνται στην κατασκευή των πάσης φύσεως
µονώσεων (υγροµονώσεις και θερµοµονώσεις) των κτιρίων, όπως αυτές
προδιαγράφονται στη µελέτη.
Γενικά στο Έργο προβλέπονται τα παρακάτω είδη Μονώσεων:
-

Μονώσεις πλακών επί εδάφους

-

Μονώσεις εξωτερικών τοιχοποιιών

-

Μονώσεις επιπέδων ∆ωµάτων

-

Μονώσεις κεκλιµένων στεγών µε επικάλυψη φύλλα τιτανιούχου
Ψευδάργυρου

-

Οχετών

-

Τοίχων αντιστήριξης, κλπ

Θερµοµονώσεις και υγροµονώσεις θα τοποθετούνται παράλληλα µε τις
λοιπές

στρώσεις της

κατασκευής έτσι,

ώστε

να

είναι

διαρκώς

προστατευµένες από µηχανικές κακώσεις, προσβολή από την ηλιακή
ακτινοβολία, νερά, υγρασία και λοιπές ανεπιθύµητες επιδράσεις.
Οι εν θερµώ συγκολλήσεις θα εκτελούνται µε κατάλληλες συσκευές,
(συνιστάται να αποφεύγονται τα ακατάλληλα φλόγιστρα), ώστε να µην
καίγονται τα υλικά, υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και
περιβάλλοντος µεγαλύτερη των +5°Cκαι γενικά

θερµοκρασία

εργασίες επιφανειακών

µονώσεων θα εκτελούνται µόνο κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες που
δεν επηρεάζουν την ποιότητα και απόδοση των υλικών.
Τα συγκολλούµενα ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα θα είναι καθαρά
και στεγνά. Όµοια καθαρές, στεγνές και γερές, θα είναι και οι
επιφάνειες όπου επικολλούνται ασφαλτόπανα ή συνθετικά φύλλα.
Κυκλοφορία ανθρώπων, µονοτρόχων και άλλων αµαξιδίων, εναπόθεση
υλικών, ανέγερση ικριωµάτων και λοιπά πάνω σε στεγανοποιητικές
µεµβράνες απαγορεύονται, εκτός αν η υγροµόνωση προστατευθεί µε
ξύλινο δάπεδο επαρκούς επιφάνειας και πάχους στα υπόψη σηµεία και
εγκρίνει η Υπηρεσία Επίβλεψης.
Λεκάνες υδρορροών, στόµια και υδρορροές θα τοποθετούνται µε µεγάλη
προσοχή και επιµέλεια, έτσι ώστε να µην δηµιουργούνται αρνητικές
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κλίσεις. Τα ασφαλτόπανα ή τα συνθετικά φύλλα θα περιβάλλουν και θα
επικολλούνται σε ολόκληρη την περίµετρο των λεκανών και στοµίων
υδρορροών σε ικανοποιητικό πλάτος.
Εργασίες
από

επιφανειών

ήπιες

συνθήκες

µονώσεων
που

δεν

θα

εκτελούνται

επηρεάζουν

την

µόνον
ποιότητα

κάτω
και

απόδοση των υλικών.
Θα ληφθούν όλα

τα µέτρα ασφαλείας και πρόσθετου αερισµού

και φωτισµού κατά την εκτέλεση των εργασιών µόνωσης σε κλειστούς
χώρους.
Εφόσον

χρησιµοποιηθούν

ικριώµατα

αυτά

θα

είναι

αυτοφερόµενα, θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας και δεν θα
στηρίζονται σε παρακείµενες κατασκευές ούτε και στα τοιχώµατα που
µονώνονται.
Καµία ανοχή ως προς την φορά των κλίσεων (αρνητικές κλίσεις δεν θα
γίνονται δεκτές).
Απόκλιση κατά τον έλεγχο επιπεδότητας στρώσεων κονιοδεµάτων µε
ευθύγραµµο κανόνα 3,00 m κατά οποιαδήποτε διεύθυνση, όχι µεγαλύτερη
από 10 mm. Ειδικά για την περιοχή των λεκανών και των στοµίων
υδρορροών η απόκλιση δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από 3 mm.
5.2

ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

5.2.1

ΓΕΝΙΚΑ
«Στεγανώσεις-Υγροµονώσεις» των κατασκευών νοούνται όλα τα σχετικά
µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της αδιαβροχοποίησηςστεγανότητάς τους
Το σύστηµα υγροµόνωσης(υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να
προτείνεται έγκαιρα, από τον Ανάδοχο και

να ανταποκρίνεται στις

απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης σε τρία(3) αντίγραφα όλα τα
σχετικά

έγγραφα,

δηλαδή

προδιαγραφές,οδηγίες,

υποδείξεις

του

εργοστασίου παραγωγής, οικείους κανονισµούς καθώς και πιστοποιητικά
προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα.
Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από ειδικευµένα συνεργεία µε
τουλάχιστον πενταετή εµπειρία. Οι εργασίες θα ελέγχονται τακτικά από
άτοµο ή άτοµα εξειδικευµένα στην τοποθέτηση και εγκατάσταση των
µεµβρανών που θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο.
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Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωµα
της αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί
για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης.
Τα συστήµατα τελειώµατος δωµάτων θα πρέπει να µπορούν να
ανθίστανται σε αστοχίες οιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή
σηµεία. Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία που
θα οφείλεται σε ανεµοπιέσεις.
Η εγκατάσταση των υλικών δώµατος θα πρέπει να γίνει µόνο αφού θα
έχει ολοκληρωθεί σωστά η κατασκευή του υποστρώµατος και αφού
έχουν εφαρµοσθεί τα υλικά εµποτισµού έτσι ώστε οι µεµβράνες να µην
εµποτίζονται ή υφίστανται ζηµιές από τις εργασίες που θα ακολουθούν.
Τα κενά και οι ρωγµές και αρµοί στο υπόστρωµα που δεν αποτελούν
αρµούς συστολοδιαστολής θα πρέπει να γεµίζονται µε σφραγιστικό υλικό
ή άλλο παρασκεύασµα που θα υποδείξει γραπτώς η εταιρεία παραγωγής,
έτσι ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα µη συµβατού.
Η εγκατάσταση θερµοµονωτικών υλικών τοίχων θα γίνεται σύγχρονα µε
τη δόµησή τους.
Μετά την εφαρµογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήµατος θα
εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία ώστε να αποφεύγονται βλάβες στο
σύστηµα

από

την

κυκλοφορία,

ακόµη

και

του

εργατοτεχνικού

προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούµενη προστατευτική στρώση θα
απλώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση ή διάστρωση του συνδετικού
υλικού της στεγανωτικής στρώσης.
Τα τελειώµατα των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν θα γίνονται
σύµφωνα

µε

τις

εγκεκριµένες

προδιαγραφές

του

εργοστασίου

παραγωγής του κάθε συστήµατος και µετά την παραλαβή από την
Υπηρεσία της επιφάνειας προς στεγάνωση (υποβάθρου) που πρέπει να
κυµαίνεται εντός των περιθωρίων ανοχών της παρούσας.. Οι επιφάνειες
πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν λειανθεί, στεγνές και
εντελώς απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά
υλικά αµέσως πριν την εφαρµογή.
Ειδικά στην περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή
ασφαλτόπανου και όταν

η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα πρέπει να

εξοµαλυνθεί, θα γίνεται µε επίχρισµα πατητό πάχους 2εκ και αναλογίας
600χγρ τσιµέντου ανά µ3 κονιάµατος και θα προστατεύεται.
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Κατάλληλες λεπτοµέρειες θα προβλέπονται στην στεγανοποίηση των
ακµών, γύρω από ανοίγµατα και στους αρµούς διαστολής έτσι ώστε το
νερό να µην διέρχεται µεταξύ της στεγανοποιητικής στρώσης και της
στεγανοποιηµένης επιφάνειας. Επίσης τα αποχετευτικά σηµεία της
στέγης θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρµογής της
υγροµονωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και
ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους.
Οι εργασίες στεγανοποίησης θα πρέπει να γίνονται µόνον όταν οι
καιρικές συνθήκες είναι σύµφωνες µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή
και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίµανση των υλικών σύµφωνα
µε τις υποδείξεις αυτές, γενικά δεν θα εκτελούνται εργασίες υγροµόνωσης
όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από 5°C
Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται µε ασφαλτοπιλήµατα θα
πρέπει να είναι στρογγυλεµένες.
Στις εσωτερικές γωνίες θα δηµιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα
τοποθετούνται φαλτσογωνίες ούτως ώστε να δηµιουργείται επιφάνεια υπό
γωνία 45ο τουλάχιστον 100 χλστ.
Θα χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά µε τα µονωτικά όταν πρόκειται περί
µόνωσης ή τσιµεντοκονία όταν πρόκειται περί σκυροδέµατος.
Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υγροµόνωση θα πρέπει να
προχωρήσει µέχρι τουλάχιστον 250 χλστ., επάνω από την οριζόντια
τελειωµένη επιφάνεια και θα πρέπει η απόληξή της είτε να σκεπασθεί µε
διατοµή από αλουµίνιο ελάχιστου πάχους 1 χλστ. που θα δηµιουργεί
συνεχές λούκι το οποίο θα γεµίσει µε µαστίχα, είτε να χωνευθεί σε αυλάκι
βάθους 40 χλστ. και πλάτους 20 χλστ. και να σφραγισθεί.
Οι ενώσεις αυτών των ειδικών µεµβρανών θα γίνονται µε επικάλυψη

όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή, στα δε άκρα, όταν αυτά
βρίσκονται σε χαµηλά

σηµεία,

η στεγανοποιητικές στρώσεις θα

τερµατίζονται σε κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους
τουλάχιστον 0,07m
Γενικά θα πρέπει να δίδεται προσοχή για να αποφεύγεται το χύσιµο και η
µεταφορά των υγρών υλικών έξω από τις περιοχές των µεµβρανών ή
µέσα στο σύστηµα της αποχέτευσης.
5.2.2

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω στεγανώσεις-
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υγροµονώσεις επιτυγχάνονται γενικά µε τις ακόλουθες εργασίες:

5.2.2.1

α)

Στεγανοποιητικά Υλικά Επιφανείας

β)

Με πατητά επιχρίσµατα

γ)

Με ασφαλτικές επαλείψεις

δ)

Με στρώσεις ασφαλτόπανου

ε)

Με στρώσεις ειδικών µεµβρανών

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας µε βάση το τσιµέντο µε µεγάλη αντοχή
σε

αρνητικές

πρόσφυσης

σε

υδροστατικές
επιφάνειες

πιέσεις,

µεγάλης

σκυροδέµατος

ελαστικότητας

όπως

π.χ.

και

VANDEX,

THOROSEAL, CERESIT κ.λπ., σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Κατασκευαστή τους.
Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας (αιωρήµατα, γαλακτώµατα, διαλύµατα,
κ.λπ.) µε βάση συνθετικές ρητίνες κατάλληλα για στεγάνωση δεξαµενής
πόσιµου νερού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.
Τα υλικά αυτά δεν θα είναι τοξικά, δεν θα ευνοούν την ανάπτυξη
µικροοργανισµών, κ.λπ., θα

αντέχουν στα

συνήθη χηµικά

µέσα

διατήρησης του νερού καθαρού και πόσιµου, τις θερµοκρασιακές και
λοιπές συνθήκες αποθήκευσης του νερού και στον χρόνο. Όλα τα
παραπάνω

θα

αποδεικνύονται

από

πρόσφατα

πιστοποιητικά

αναγνωρισµένων εργαστηρίων.
5.2.2.2

ΠΑΤΗΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ 44 ή ΠΤΠΤ87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ
1975 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις
αναφέρονται παρακάτω.

5.2.2.3

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ
Έχει εφαρµογή η ΠΤΠ Τ 110 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή
και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω

5.2.2.4

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ
Οµοίως ως άνω
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5.2.2.5

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΒΡΑΝΩΝ
Τα

συστήµατα

στεγάνωσης

µε

ειδικές

µεµβράνες

πρέπει

να

συνοδεύονται από πιστοποιητικά αποδοχής της εφαρµογής τους σε
ανάλογα έργα σύµφωνα µε τα σύστηµα αποδοχής των Βρετανικών ή
Γερµανικών Κανονισµών ή των Κανονισµών ISO.
∆ιατοµές από ανοδιωµένο αλουµίνιο για την στήριξη της µεµβράνης στα
στηθαία και άλλα ειδικά σηµεία, σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή της µεµβράνης.
5.2.3

ΕΙ∆Η ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ_ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ

5.2.3.1

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Στεγανοποιητικά υλικά επιφανείας µε βάση το τσιµέντο µε µεγάλη αντοχή
σε

αρνητικές

υδροστατικές

πιέσεις,

µεγάλης

ελαστικότητας

και

πρόσφυσης σε επιφάνειες σκυροδέµατος, θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις των κατασκευαστών τους και τα
αναγραφόµενα στο άρθρο Γ-11 της

ΤΣΥ του ΥΠΕΧΩ∆Ε(Πατητό

Επίχρισµα πάχους 1,5 ή 2,0 εκατ., ∆ιπλή ασφαλτική Επάλειψη, ∆ιπλή
στρώση ασφαλτόπανου ).
5.2.3.2

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΜΕΣ
Η στεγάνωση γίνεται µε ειδικές ελαστικές στεγανωτικές µεµβράνες από

EPDM ή άλλου τύπου όπως ΕΣΧΑ, SUREWELD της GOOD YEAR ή
TROCAL, ή CARDOFOL ή INDEX ή αναλόγου, που συντίθενται από 3 ή
4 επιστρώσεις, µε κολλήσεις των ραφών των φύλλων µε ειδική κόλληση
που η αντοχή της στις περιβαντολλογικές επιδράσεις θα πιστοποιούνται
από ειδικό εργαστήριο και που εξασφαλίζουν ταυτόχρονα στεγανότητα
και προστασία από µηχανικές βλάβες. Η εργασία θα εκτελεστεί ως
ακολούθως:
Ι. Προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (PRIMER)
µε ανάλωση 300 γρµ/µ2 περίπου, ή άλλο ασφαλτικό αστάρι ή
ελαστοµερές γαλάκτωµα που προτείνεται από τον κατασκευαστή
της µεµβράνης .
ΙΙ Επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα100/40 ή κόλλα θερµοµονωτικού
ασφαλτικής βάσης συµβατή µε το υλικό της προεπάλειψης µε
ανάλωση ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών του
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σκυροδέµατος και τουλάχιστον 2,5 χγρ/µ2. Η επάλειψη της
κόλλας γίνεται αφού έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη.
ΙΙΙ Επικόλληση πάνω στην κόλλα και παράλληλα µε την επάλειψη
της κόλλας των φύλλων των ειδικών µεµβρανών που θα
επιλεγούν.
IV Η επικόλληση θα γίνεται µε προοδευτική εκτύλιξη των ρολλών
των φύλλων πάνω στην ασφαλτόκολλα. Η εφαρµογή των
στεγανωτικών φύλλων γίνεται κατά µήκος ή εγκάρσια προς τον
άξονα του δώµατος.
V Η τοποθέτηση των φύλλων θα αρχίζει από το χαµηλότερο
σηµείο του δώµατος. Οι επικαλύψεις των φύλλων (ραφές) θα
είναι περίπου 0,10 m µεταξύ των λωρίδων και 0,20 m στις κατά
µήκος απολήξεις των φύλλων, η δε

επικόλληση θα γίνεται µε

ασφαλτική κόλλα. Στις επικαλύψεις, η ασφαλτική κόλλα θα
πρέπει να ξεχειλίζει ελάχιστα από τις άκρες των επικαλύψεων.
5.3

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

5.3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Θα τοποθετηθεί θερµοµόνωση σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στη
µελέτη και ειδικότερα στη µελέτη Θερµοµόνωσης.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένα και έµπειρα
(τουλάχιστον 5ετούς εµπειρίας) συνεργεία ύστερα από την κατασκευή
σχετικών δειγµάτων που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία Επίβλεψης.
Η τοποθέτηση των µονωτικών πλακών θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε
ο µονωτικός µανδύας να είναι συνεχής και να περιβάλλει όλες τις
επιφάνειες του χώρου, οι οποίες σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη
πρέπει να µονωθούν. Τµήµατα επιφανειών µε µόνωση δεν θα
παρουσιάζουν µεγάλη διαφορά στην µονωτική ικανότητα µεταξύ τους.
Οι µονωτικές πλάκες δεν θα έχουν τραυµατισµούς στις επιφάνειες και
τις ακµές τους. Τα σόκορά τους όταν δεν έχουν πατούρα θα είναι
κοµµένα κάθετα και θα εφαρµόζουν µεταξύ τους έτσι ώστε οι µεταξύ των
πλακών αρµοί να µην είναι µεγαλύτεροι από 2 mm.
Οι αρµοί µονωτικών πλακών θα εµπλέκονται είτε κατά το µήκος είτε
κατά το πλάτος ανάλογα µε την περίπτωση.
Η κατακόρυφη µονωτική επένδυση εφόσον δεν εγκιβωτίζεται τελείως
(χωρίς κενό) µεταξύ οικοδοµικών στοιχείων, θα στερεώνεται µηχανικά
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σε ένα από αυτά µε 4 ειδικά στηρίγµατα ανά m² και τουλάχιστον 2 ανά
πλάκα. Άλλος τρόπος στήριξης π.χ. κόλληµα, δεν θα γίνεται δεκτός.
Η οριζόντια µονωτική επένδυση εφόσον αναρτάται θα στερεώνεται
όπως προηγουµένως, εφόσον επικάθεται θα είναι ελεύθερη όταν
πιέζεται από επόµενες βαριές στρώσεις ή θα επικολλάται µε κατάλληλες
κόλλες, πάντοτε όµως θα εγκιβωτίζεται στην περίµετρο.
Εφόσον από την εγκεκριµένη µελέτη θερµοµόνωσης προκύπτει ότι
υπάρχει κίνδυνος συµπύκνωσης των υδρατµών στο σώµα της
µόνωσης, θα τοποθετείται φράγµα υδρατµών. Στα κατακόρυφα στοιχεία
το

φράγµα

υδρατµών

θα

είναι

οριζόντιες

λωρίδες

φύλλων

πολυαιθυλενίου πάχους 90 m, µε επικάλυψη κατά 50–100 mm και
µηχανική στήριξη ανά 500mm.
Στα οριζόντια στοιχεία θα τοποθετείται φράγµα υδρατµών από
ασφαλτικά διαλύµατα ή γαλακτώµατα, είτε από ελεύθερα ασφαλτικά
φύλλα µε επικάλυψη 50mm και εν θερµώ συγκόλληση µεταξύ τους
µόνον.
Μόνωση κατακόρυφα ή οριζόντια τοποθετηµένη θα προστατεύεται από
επόµενες στρώσεις υλικών µε µεµβράνη πολυαιθυλενίου των 90µm
όταν αποτελείται από πλάκες ορυκτοβάµβακα, είτε από γεωύφασµα µη
υφαντών πολυεστερικών ινών των 140 gr/m², όταν αποτελείται από
πλάκες πολυστηρόλης µε επικάλυψη των φύλλων κατά 100 mm.
Οι υγροµονωτικές µεµβράνες θα τοποθετούνται µόνον σε επίπεδες
γερές καθαρές και στεγνές επιφάνειες διαφορετικά θα εκτελούνται όλες
οι απαιτούµενες για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών
εργασίες π.χ. θα κατασκευάζεται στρώση εξοµάλυνσης και λοιπές
επισκευές από τσιµεντοκονιάµατα ή άλλα ενδεδειγµένα υλικά.
Επαλείψεις µονωτικών υλικών, είτε εν θερµώ είτε εν ψυχρώ θα
εκτελούνται

σε επιφάνειες

όπως

σε

προγενέστερη παράγραφο

αναφέρεται και σύµφωνα πάντοτε µε τις οδηγίες του παραγωγού των
υλικών ως προς τον τρόπο, τις αναλογίες και τον αριθµό των στρώσεων
που θα εφαρµοσθούν και τουλάχιστον σε δύο στρώσεις.
5.3.2

ΥΛΙΚΑ- Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

5.3.2.1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης θα έχουν περιµετρική πατούρα και
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας κάτω από 0,3 kcal/mh°C του τύπου
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ROOFMATE SL για δάπεδα και για δώµατα, ελάχιστης πυκνότητας 32
kg/m³. Οι µονωτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης θα πληρούν τα
εξής χαρακτηριστικά :

ΤΥΠΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟ∆Ο

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΤΙΜΗ

Σ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας

W/moK

0,028

λ υλικού 90 ηµερών 10°C

DIN 52612

kcal/mhoK

0,024

Αντοχή στην συµπίεση (τιµή στο όριο

DIN 53421

N/mm2

0,30

kp/cm2

3,00

N/mm2

0,11

kp/cm2

1,1

DIN 52615

–

160

Θερµοκρασιακός

DIN 53434

% VOL

0,2

Συντελεστής γραµµικής διαστολής

BS

mm/Mk

0,07

–

–

0

–

°C

-50/+75

∆ιαρροής ή σε παραµόρφωση 10%)
Φορτίο σχεδίασης

–

Μέση αντίσταση διαπερατότητας
υδρατµών µ (αέρας µ=1)
Yδροαπορροφητικότητα
4370:

13
Τριχοειδή αγγεία
Όρια ελάχιστης / µέγιστης
θερµοκρασίας
Εφαρµογής
5.3.2.2

ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ
Οι πλάκες ορυκτοβάµβακα 40 kg/m3 µε πυκνότητα, αντοχές και λοιπά
χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους
για θερµοµόνωση ή ηχοµόνωση, ή και τα δύο.
Οι πλάκες ορυκτοβάµβακα δεν επιτρέπεται να περιέχουν χονδρά
συστατικά, πρέπει να έχουν σε όλα τα σηµεία το ίδιο πάχος και
οµοιόµορφη δοµή, καθώς και ευθείες και παράλληλες παρυφές.
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Θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικές στη γήρανση και να εµφανίζουν
αντίσταση στην ανάπτυξη µυκήτων. Ακόµη πρέπει αν είναι ανθεκτικά σε
υψηλή σχετική υγρασία του αέρα.
Επίσης θα πρέπει να είναι άκαυστες κατηγορίας Α1 και Α2 και η ιδιότητα
αυτή να πιστοποιηθεί κατά DIN και να φέρουν το σχετικό σήµα ελέγχου.
Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζουν και τις παρακάτω ιδιότητες:
α. Σταθερότητα διαστάσεων υπό την επίδραση θερµότητας µέχρι 80οC
β. Συµπιεστότητα (να συµπιέζονται ευχερώς στο διδόµενο ονοµαστικό
πάχος).
γ. Αντοχή στην απόσπαση.
δ. ∆υναµική ακαµψία.
ε. Αντίσταση στη ροή.
5.3.2.3

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι µεµβράνες διαχωρισµού και προστασίας είναι φύλλα πολυαιθυλενίου
πάχους 90µm τουλάχιστον.
Επίσης χρησιµοποιούνται και µαστίχες ενός ή δύο συστατικών µε µεγάλη
ικανότητα πρόσφυσης στα αλκαλικά υλικά (επιχρίσµατα, σκυροδέµατα
και λοιπά κονιάµατα), τα µέταλλα και τις στεγανοποιητικές µεµβράνες,
µεγάλης ελαστικότητας και αντοχής στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή
ακτινοβολία όπως π.χ. µαστίχες µε βάση την πολυουρεθάνη, την
σιλικόνη ή τα πολυσουλφίδια.

5.3.2.4

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΛΙΣΕΩΝ
Οι στρώσεις αυτές θα κατασκευάζονται σε όλες τις οριζόντιες µονώσεις
δωµάτων. Το ελάχιστο πάχος στρώσης θα είναι 50 mm. Το µέγιστο πάχος
στρώσης θα είναι 250 mm. Οι επιτυγχανόµενες κλίσεις θα είναι
τουλάχιστον 1% για βατά δώµατα και έως 3% για µη βατά δώµατα.
Κατά τη διάστρωση των ελαφρών σκυροδεµάτων θα κατασκευάζονται
αρµοί διαστολής µεταξύ της στρώσης των κλίσεων και των διαφόρων
κατακόρυφων στοιχείων των δωµάτων. Επίσης αρµοί διαστολής θα
προβλεφθούν στην στρώση των ελαφρών σκυροδεµάτων ανά 30m². Οι
αρµοί θα έχουν πλάτος 20mm και θα διαµορφωθούν µε συµπιεστό υλικό
π.χ. πολυστερίνη χαµηλής πυκνότητας ή άλλα παρόµοια. Η άνω
επιφάνεια των στρώσεων θα διαµορφωθεί οµαλή και επίπεδη ώστε να
διαστρωθεί

η

υγροµόνωση.

Τυχόν
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σαθρές,

εύθρυπτες,

κούφιες,

ρηγµατωµένες και γενικά άστοχα κατασκευασµένες στρώσεις κλίσεων θα
καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται.
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Β – 6 ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ-∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ- ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ
6.1

ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν άρθρο προδιαγράφονται τα υλικά, οι εργασίες και οι ελάχιστες
προϋποθέσεις που απαιτούνται στην κατασκευή των πάσης φύσεως
αρµών των κτιρίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη.
Αρµοί διαστολής, αρµοί εργασίας, αρµοί διακοπής µεταξύ διαφορετικών
υλικών, αρµοί διαστολής επί µέρους κατασκευών, κ.λπ., κατασκευάζονται
και σφραγίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης εφαρµογης,
που θα υποβάλει προς έγκριση ο Ανάδοχος.
Όλοι οι διαµορφωµένοι αρµοί των κτιρίων θα ελεγχθούν, θα καθαριστούν
και θα αποκατασταθούν πλήρως, σύµφωνα µε τη µελέτη. Η εργασία αυτή
θα εκτελεσθεί

αφού προηγουµένως εγκριθεί η µέθοδος που θα

ακολουθηθεί και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν καθώς επίσης και
αφού κατασκευαστούν τα δείγµατα των υπόψη εργασιών από τον
Ανάδοχο.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν

από ειδικευµένα και έµπειρα

(τουλάχιστον 5ετούς εµπειρίας) συνεργεία ύστερα από την κατασκευή
σχετικών δειγµάτων, όλων των ειδών αρµών διαστολής, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της µελέτης, τα οποία θα πρέπει πριν την εφαρµογή τους, να
τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
Θα υποβληθεί πλήρης κατάλογος και δείγµατα υλικών για όλους τους
εσωτερικούς, εξωτερικούς, κατακόρυφους και οριζόντιους αρµούς του
έργου για έγκριση από της Υπηρεσίας Επίβλεψης. Στον κατάλογο θα
αναφέρεται και ο προορισµός κάθε υλικού στο έργο.
Ο

ανάδοχος

θα

υποβάλει

σχέδια

λεπτοµερειών

στα

σηµεία

ενώσεων, των περιοχών των αρµών διαστολής, τους τύπους, τις
προδιαγραφές,
οικείους

οδηγίες,

κανονισµούς

υποδείξεις
καθώς

και

του

εργοστασίου

πιστοποιητικά

παραγωγής,

προηγούµενων

εφαρµογών σε ανάλογα έργα.
Οι αρµοί διαστολής που διακόπτουν τη συνέχεια των πυράντοχων τοίχων
θα γεµίζονται µε το εγκεκριµένο πυράντοχο υλικό (π.χ. αρµοί στις πλάκες
οπλισµένου σκυροδέµατος, κ.λπ.) και στη συνέχεια να αντιµετωπίζονται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου αυτού.
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Οι αρµοί διαστολής πατωµάτων και δαπέδων θα σφραγίζονται µε τα
εγκεκριµένα υλικά πλήρωσης (back up material) και σφράγισης.
Οι αρµοί διαστολής τοίχων σε χώρους µε υψηλό ποσοστό υγρασίας και
χρήση νερού όπως π.χ. χώροι υγιεινής, µαγειρεία, κ.λπ., θα σφραγίζονται
απαραιτήτως µε τα ειδικά εγκεκριµένα υλικά σφράγισης.
Οι αρµοί διαστολής που συµπίπτουν κατά µήκος µε διαχωριστικούς
τοίχους θα καλύπτονται µε διπλό τοίχο.
Σε περιπτώσεις πυροδιαµερισµάτων ο αρµός θα γεµίζεται µε πυράντοχο
υλικό και ο ένας ή και οι δύο διαχωριστικοί τοίχοι θα είναι πυράντοχοι
ανάλογα µε την περίπτωση ώστε να µην διακόπτεται το πυροδιαµέρισµα
Κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών κ.λπ., εργασιών θα ληφθούν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση των αρµών διαστολής καθαρών και
ανοικτών σε όλη τους την έκταση. Αρµοί που τυχόν έχουν καλυφθεί από
περισσεύµατα υλικών, κονιαµάτων, κ.λπ., θα καθαρίζονται πάντοτε µετά
το τέλος κάθε επί µέρους εργασίας.
Τα υλικά πλήρωσης αρµών διαστολής, θα είναι από εύκαµπτο
συµπιεζόµενο υλικό, όπως π.χ. κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου µε
κλειστές κυψέλες. Οι διαστάσεις των θα είναι τέτοιες ώστε να επαρκούν
για την πλήρωση του αρµού χωρίς να παρεµποδίζουν τη συστολή του,
ούτε να εξαρµώνονται κατά τη διαστολή του. Θα έχουν αντοχή στο χρόνο,
την υγρασία και τις λοιπές µηχανικές, χηµικές και άλλες συνθήκες υπό τις
οποίες θα χρησιµοποιηθούν, τέλος θα είναι αδρανή έναντι των υλικών
σφράγισης των αρµών.
Αρµοί διαστολής µπορούν να γεµίζουν για τη διατήρησή τους µόνο µε
συµπιεστά εύκαµπτα υλικά που θα µπορούν να αφαιρούνται εύκολα κατά
την εκτέλεση των κύριων εργασιών για τη διαµόρφωσή τους.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των τελειωµένων
αρµών διαστολής από φθορές λόγω κυκλοφορίας και επόµενες εργασίες.
Αρµοκάλυπτρα αρµών διαστολής σε ειδικές θέσεις όπως π.χ. στα
δώµατα, προδιαγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια µαζί µε τις άλλες
συναφείς κατασκευές (µονώσεις).
6.2

ΥΛΙΚΑ- Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

6.2.1

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
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Το πυράντοχο υλικό πλήρωσης κατακόρυφων ή οριζόντιων αρµών
διαστολής, σε όρια πυροδιαµερισµάτων, πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα
γερµανικά πρότυπα (DIN). Το υλικό που θα προταθεί από τον Ανάδοχο,
θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιότητας και
αντοχών και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει ο κατασκευαστής
του.
6.2.2

ΑΜΟΡΦΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Τα άµορφα υλικά σφράγισης κατακόρυφων και οριζόντιων αρµών
διαστολής θα είναι κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση όπως
π.χ. µαστίχες µε βάση την θειόκολλα ή την πολυουρεθάνη, ή τη σιλικόνη ή
τέλος αυτοδιογκούµενες, αυτοκόλλητες, εµποτισµένες, αφρώδεις ταινίες.
Θα έχουν µεγάλη πρόσφυση στα οικοδοµικά υλικά ένθεν και εκείθεν του
αρµού διαστολής.
Θα

παραµένουν

διαρκώς

εύκαµπτα

και

ελαστικά

ώστε

να

παραµορφώνονται χωρίς να σχίζονται ή να αποκολλώνται από τα
οικοδοµικά στοιχεία και παρακολουθούν τις κινήσεις των αρµών.
Θα αντέχουν στην υγρασία, τις συνήθεις θερµοκρασιακές διακυµάνσεις,
την ηλιακή ακτινοβολία, τα συνήθη χηµικά µέσα και µηχανικές κακώσεις.
Θα είναι αδρανή έναντι των υλικών πλήρωσης των αρµών και δεν θα
χρωµατίζουν

(λεκιάζουν,

ποτίζουν)

τα

οικοδοµικά στοιχεία

όπου

κολλώνται.
Τέλος δεν θα περιέχουν πτητικά συστατικά και µετά την πήξη τους θα
παραµένουν αδρανή και ελαστικά.
6.2.2

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Τα µορφοποιηµένα υλικά σφράγισης θα είναι από ειδικές συνθετικές
εύκαµπτες διατοµές (ενδεικτικού τύπου ACP HELLAS, κλπ) και θα
συγκεντρώνουν τις ίδιες ιδιότητες της παραπάνω παραγράφου(άµορφα
υλικά σφράγισης)

6.2.3

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ

6.2.3.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Τα εσωτερικά αρµοκάλυπτρα

οριζόντιων ή κατακόρυφων

αρµών

διαστολής θα είναι τυποποιηµένα, βιοµηχανικά κατασκευασµένα, σύνθετα
από

διατοµές ανοδιωµένου αλουµινίου,
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ανοξείδωτου

χάλυβα

και

εύκαµπτου PVC ή άλλου κατάλληλου ελαστικού υλικού (ενδεικτικού τύπου
W.BP ACP HELLAS, κλπ).
Θα είναι µόνιµα στερεωµένα (αποκλείονται κουµπωτά, σφηνωτά, κ.λπ.),
και θα ανταποκρίνονται στο εύρος και τις αναµενόµενες κινήσεις των
αρµών διαστολής που θα καλύψουν.
Γενικά θα αντέχουν τις πιθανές µηχανικές και χηµικές κακώσεις.
Τα εύκαµπτα µέρη καθώς και όσα υπόκεινται σε φθορά θα µπορούν να
αντικατασταθούν επί τόπου µε τη µεγαλύτερη δυνατή ευκολία.
Τα αρµοκάλυπτρα δαπέδων θα έχουν και την απαιτούµενη αντοχή για το
κατά περίπτωση, είδος και συχνότητα κυκλοφορίας.
Τέλος τα αρµοκάλυπτρα θα είναι γωνιακά ή επίπεδα ανάλογα πάντοτε µε
τη θέση του αρµού διαστολής.
6.2.3.2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
Τα εξωτερικά αρµοκάλυπτρα των οριζόντιων και κατακόρυφων αρµών
διαστολής

θα

συγκεντρώνουν

τις

ιδιότητες

της

προηγούµενης

παραγράφου, των εσωτερικών αρµοκάλυπτρων.
Επιπρόσθετα θα αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες όπως π.χ. καιρικές,
µηχανικές, χηµικές και την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να καλύπτουν τον
αρµό αποτελεσµατικά καθ' όλο το χρόνο ζωής του έργου. ∆ιαφορετικά τα
αρµοκάλυπτρα θα προστατεύονται και µηχανικά µε άλλες κατασκευές
όπως π.χ. πρόσθετες γαλβανισµένες διατοµές, κ.λπ.
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Β – 7 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι επιφάνειες όλων των χώρων και λοιπών δοµικών στοιχείων του έργου,
εξωτερικά και εσωτερικά, που δεν επενδύονται θα υποστούν επεξεργασία και
χρωµατισµό σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη µελέτη.
Για όλα τα υλικά που θα επιλεγούν θα δοθεί από τον ανάδοχο πλήρης
κατάλογος των ειδών των

χρωµατισµών, των

υποστρωµάτων, των

xρωµάτων, του αριθµού των στρώσεων και όλων των άλλων σχετικών µε την
εργασία αυτή

υλικών, προδιαγραφών, οδηγιών και υποδείξεων του

κατασκευαστή των, καθώς επίσης και τα χρωµατολόγια αυτών.
Όλα τα υλικά χρωµατισµών θα είναι άριστης ποιότητας, θα ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές αυτές και θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά ποιότητας, αντοχών, λοιπών ιδιοτήτων, σύστασης και άλλων
χαρακτηριστικών.
Τα χρώµατα, τα αστάρια και όλα τα σχετικά µε αυτά υλικά θα πρέπει να
προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή και αν είναι δυνατόν να καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις χρωµατισµού επιφανειών κ.λπ.,
οικοδοµικών στοιχείων. Ο κατασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι
αναγνωρισµένος και να έχει µακρόχρονη και επιτυχηµένη παρουσία.
Τελικά τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες
του περιβάλλοντος που

εφαρµόζονται,

το

πλύσιµο και

τρίψιµο

µε

συνηθισµένα απορρυπαντικά, τα συνήθη αντισηπτικά και λοιπά αραιά χηµικά
διαλύµατα, να παραµένει σταθερή η απόχρωσή τους και να µην ευνοούν την
ανάπτυξη µικροοργανισµών και µικροβίων στις συνθήκες του έργου.
Χρώµατα εξωτερικής χρήσης πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες και
την ηλιακή ακτινοβολία.
Όλα τα υλικά χρωµατισµών θα προσκοµίζονται κατάλληλα συσκευασµένα σε
σφραγισµένα δοχεία και σηµασµένα (ετικέτες) µε το όνοµα του κατασκευαστή,
τον τύπο του χρώµατος, τη χρήση του χρώµατος, τον διαλύτη του, την
ηµεροµηνία παραγωγής και την ηµεροµηνία λήξης του, καθώς και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του και η Ελληνική νοµοθεσία και
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θα αποθηκεύονται σε χώρους µε κατάλληλες για τη διατήρησή τους
συνθήκες.
Υλικά χρωµατισµών που έχουν αλλοιωθεί θα αποµακρύνονται αµέσως από
το έργο. Συσκευασίες µεγαλύτερες των 25 kgr ανά δοχείο αποκλείονται εκτός
ειδικών περιπτώσεων, γίνονται δεκτές µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Θα υποβληθούν πλήρεις σειρές δειγµάτων από κάθε σύστηµα χρωµατισµού
των διαφόρων κατασκευών για έγκριση από την Υπηρεσία Επίβλεψης.
Όλα τα

υλικά χρωµατισµών πριν

χρησιµοποιηθούν

θα

πρέπει

να

αναµιγνύονται, αραιώνονται, κ.λπ., µε τους συνιστώµενους διαλύτες σε
καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και µε προσοχή ώστε να
αποκτούν την απαραίτητη εργασιµότητα, οµοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή
και θα χρησιµοποιούνται µέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους,
διαφορετικά θα απορρίπτονται.
Απαγορεύεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών,
καθώς και κατάλοιπων χρωµάτων για τη δηµιουργία νέων.
Όλες

οι

εργασίες

θα

εκτελεσθούν

από

ειδικευµένα

και

έµπειρα

συνεργεία ύστερα από την κατασκευή σχετικών δειγµάτων.
∆είγµατα, όων των ειδών και των τύπων των χρωµατισµών και σε αριθµό
τουλάχιστον 10 τ.µ. πρέπει να κατασκευασθούν από το συνεργείο που θα
εκτελέσει την εργασία, για την έγκριση της Υπηρεσίας Επίβλεψης, τόσο του
τρόπου εφαρµογής όσο και της τυχόν απόχρωσης των χρωµάτων.
Οι Χρωµατισµοί επιφανειών µε ή χωρίς σπατουλάρισµα µε πλαστικό χρώµα
θα κατασκευάζονται όπως περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του Περιγραφικού
Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών.
Οι Χρωµατισµοί εµφανών ξύλινων επιφανειών θα κατασκευάζονται µε
συντηρητικό ξύλου, σε τρεις στρώσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή του συντηρητικού και ύστερα από πλήρη επεξεργασία των
επιφανειών του ξύλου (λείανση, κ.λπ.).
Μεγάλες ξύλινες επιφάνειες (π.χ. ξυλεπενδύσεις) που θα προστατεύονται µε
ειδικό πυροπροστατευτικό αφρογόνο βερνίκι (Fire retardant). H εφαρµογή του
θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του.
Οι Χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών µε ριπολίνη θα κατασκευάζονται όπως
περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών
Εργασιών.

Οι

Γαλβανισµένες επιφάνειες

προ

του

χρωµατισµού θα

επιστρώνονται και µε Wash primer. Τα αντισκωριακά θα είναι µε βάση τον
χρωµικό ψευδάργυρο.
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Τα εµφανή σκυροδέµατα θα χρωµατίζονται µε τσιµεντόχρωµα τύπου
BETOCHROM (νερού) της

ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ύστερα από καθαρισµό και

σποραδικές επισκευές των επιφανειών τους σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα
του Περιγραφικού Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών.
Όπου δεν καθορίζεται η τεχνική εφαρµογή των χρωµατισµών, ο ανάδοχος
µπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο, πιστόλι, κ.λπ.), την
ενδεδειγµένη µέθοδο. Η µέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται
από τον κατασκευαστή του χρώµατος, να αποδίδει οµοιογενή, οµοιόχρωµη
και χωρίς νερά επιφάνεια και πάχος στρώµατος το κατά περίπτωση
συνιστώµενο.
Απαγορεύονται χρωµατισµοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες καιρικές
συνθήκες (πολύ κρύο-επιβράδυνση σκλήρυνσης, πολύ ζέστη-σκασίµατα,
ρηγµάτωση-αέρας, υγρασία κ.λπ.).
Απαγορεύεται η χρήση χρωµάτων που κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους
είναι τοξικά ή απαιτούν τη χρήση τοξικών διαλυτών στο εσωτερικό του
νοσοκοµείου.

Εξαιρέσεις

µπορούν

να

γίνουν ύστερα

από

πλήρως

τεκµηριωµένη πρόταση του ανάδοχου και ειδική έγκριση της Υπηρεσίας
Επίβλεψης

για ειδικούς χρωµατισµούς µικρής έκτασης και εφόσον δεν

υπάρχει άλλος τρόπος χρωµατισµού.
Γενικά κάθε στρώση θα εφαρµόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, καθαρή, λεία και
απαλλαγµένη από οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια (π.χ. σαθρά, κούφια,
σκουριά, λάδια, σκόνες, κ.λπ.) ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και
καθαρισµό της.
Κάθε επόµενη στρώση θα εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει τελείως η
προηγούµενη, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν
αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της.
Σε περίπτωση διαδοχικών στρώσεων χρωµατισµών κάθε επόµενη στρώση
χρώµατος θα είναι της ίδιας αντοχής µε την προηγούµενη ή ελαφρώς
µικρότερης. Αποκλείεται στρώση χρώµατος ισχυρότερου το σύνολό του ή
ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώµατος ασθενέστερου στο σύνολό
του ή ασθενέστερου διαλύτη.
Πριν από την βαφή των επιφανειών θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την κάλυψη ή αφαίρεση επιφανειών που δεν χρωµατίζονται ή θα
υποστούν διαφορετική επεξεργασία (άλλος τύπος χρωµατισµού, υαλοπίνακες
κοινοί ή φθοριωµένοι, πλάκες ηλεκτρικών διακοπτών, εξαρτήµατα θυρών,
παραθύρων, βαλβίδες, ψεκαστήρες, θυρίδες, κ.λπ.).
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Μετά το τέλος των χρωµατισµών θα αποκαλύπτονται ή θα τοποθετούνται
στις θέσεις τους.
Ξεχειλίσµατα, τρεξίµατα, «µπιµπίκια», συρρικνώσεις, σκασίµατα και γενικά
κάθε είδους σηµάδια δεν θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται
αµέσως.
Οι τελικοί χρωµατισµοί πρέπει να είναι οµοιογενείς, λείοι και να έχουν την
ίδια απόχρωση, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί.
Τελειωµένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από «πιτσιλίσµατα»,
χτυπήµατα κλπ., µέχρις ότου παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση.
Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραµικρή φθορά ή παρουσιάζουν
ατέλειες θα ξαναχρωµατίζονται. Για το λόγο αυτό στις χρωµατιζόµενες
περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες µε την ένδειξη «Προσοχή χρώµατα»
και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς µε κατάλληλα εµπόδια.
Χρωµατισµοί σε κλειστούς χώρους θα εκτελούνται µόνον εφόσον ληφθούν
όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον αερισµό τους, τον κατάλληλο φωτισµό τους
και την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου. Η Υπηρεσία Επίβλεψης
µπορεί να επιβάλλει πρόσθετα µέτρα ασφαλείας και να διακόψει τις εργασίες
µέχρι τη λήψη τους χωρίς πρόσθετη απαίτηση του ανάδοχου.
Τυχόν σκαλωσιές που θα χρησιµοποιηθούν θα καλύπτουν όλους τους
κανονισµούς ασφαλείας και θα είναι ανεξάρτητες και αυτοφερόµενες για να
µην υφίστανται ζηµιές οι διάφοροι χρωµατισµοί και οι λοιπές γειτονικές
κατασκευές.
Απαγορεύεται η απόρριψη αχρησιµοποίητων ή άχρηστων χρωµάτων ή
κατάλοιπων χρωµάτων, διαλυτών, κ.λπ., στους υδραυλικούς υποδοχείς, τα
σιφώνια δαπέδων και λοιπές εγκαταστάσεις του έργου.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι χρωµατισµοί προϊόντων που
εκτελούνται σε εργοστάσιο υπό ειδικές συνθήκες και πρότυπα (π.χ.
ανοδιώσεις,

ηλεκτροστατικές

βαφές,

επικαλύψεις

PVC,

κ.λπ.).

Στις

περιπτώσεις αυτές θα παρέχονται από τους κατασκευαστές στον Ανάδοχο
και στην Υπηρεσία Επίβλεψης όλες οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες και
δείγµατα για τυχόν ελέγχους.
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Για όλες τις εργασίες χρωµατισµών, καθώς επίσης και για όλα τα τελειώµατα,
ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο και την ευθύνη για οποιοδήποτε
ελάττωµα, ατέλεια ή αστοχία που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Επίβλεψης.
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Β – 8 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
Το άρθρο αυτό αφορά όλα τα υαλουργικά προϊόντα-κατασκευές, που θα
τοποθετηθούν στο έργο, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στα τεύχη
Κουφωµάτων της Μελέτης εφαρµογής, όπως Υαλοπίνακες, Κουφώµατα,
Τοιχώµατα από λωρίδες Χυτής Υάλου, κλπ.
Γενικά για τις εργασίες αυτές ισχύουν οι Βρετανικοί κανονισµοί BS 952
(Glass for glazing) και BS 6262/1982 (CP for glazing for buildings).
8.1

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

8.1.1

ΓΕΝΙΚΑ
Οι υαλοπίνακες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι απολύτως διαυγείς,
σταθερού

πάχους

χωρίς

ελαττώµατα,

που

να

παρουσιάζουν

απαραµόρφωτο είδωλο. (τύπου float), µε φυσαλίδες ή ξένα σώµατα στην
µάζα

τους,

κυµατώσεις,

χαραγές

στην

επιφάνειά

τους,

τοπικές

επιφανειακές παραµορφώσεις, θαµπώµατα και λοιπά ελαττώµατα.
Ειδικοί τύποι

υαλοπινάκων θα

προέρχονται

από

έµπειρους

και

αναγνωρισµένους κατασκευαστές και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα
πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας και ιδιοτήτων.
Όλα τα τεµάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι µονοκόµµατα και χωρίς
ελαττώµατα, η δε τοποθέτηση θα γίνει κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή
και απόλυτα ασφαλή.
Η τοποθέτηση τους στα υαλοστάσια αλουµινίου θα γίνει µε ειδικές
κουµπωτές διατοµές αλουµινίου.
Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στις γωνίες του υαλοστασίου θα είναι
κοµµένα

κατά

45ο

και

κολληµένα

µεταξύ

τους

ώστε

να

µην

αποχωρίζονται.
Το κρύσταλλο θα περιβάλλεται από λάστιχο σχήµατος Π η θα µπορεί και
να στηρίζεται πάνω σε δύο τουλάχιστον τακάκια µε εκατέρωθεν ελαστικά
παρεµβύσµατα.
Θα προσκοµισθούν από τον Ανάδοχο για έγκριση, δείγµατα από κάθε
τύπο προτεινόµενου υαλοπίνακα διαστάσεων 200Χ300 mm, καθώς και
ένα τεµάχιο από τα βοηθητικά µικροϋλικά. Τα δείγµατα θα συνοδεύονται
από όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες που διαθέτει ο
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κατασκευαστής τους και πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας, ιδιοτήτων και
λοιπών χαρακτηριστικών τους.
Οι υαλοπίνακες θα αποθηκεύονται σε σκιασµένο ξερό και αεριζόµενο
χώρο πάνω σε οριζοντιωµένους τάκους από υλικό που δεν προξενεί
βλάβες στις ακµές τους, µε ελαφριά απόκλιση από την κατακόρυφο. Οι
υαλοπίνακες θα είναι στεγνοί και κατά την αποθήκευση θα λαµβάνονται
µέτρα για την αποφυγή συµπύκνωσης υδρατµών στις επιφάνειες τους. Οι
καθρέπτες θα καλύπτονται.
Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους,
ώστε

να

µην

αναπτύσσουν

επιβλαβείς

αλληλεπιδράσεις

κατά

οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. υλικό σφράγισης διπλού υαλοπίνακα και
πλαστικά συγκράτησης, ξύλινοι τάκοι και κουφώµατα, τελική επεξεργασία
κουφώµατος και σφραγιστικά υλικά κλπ.)
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σηµαίνονται
µε χρωµατιστές αυτοκόλλητες ταινίες ή κατάλληλα χρώµατα (χρήση
χρωµάτων µε αλκαλική βάση π.χ. άσβεστος, δεν επιτρέπεται).
Τοποθετηµένοι υαλοπίνακες πρέπει να προστατεύονται αποτελεσµατικά
από επόµενες εργασίες στο έργο (πιτσιλίσµατα από επιχρίσµατα,
χρωµατισµούς, ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ.) και να διατηρούνται κατά το
δυνατόν καθαροί. Μετά το πέρας του έργου θα καθαρίζονται από µέσα και
από έξω και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.
Απόκλιση

επιπεδότητας

δίδυµων

υαλοπινάκων

ελεγχόµενη

µε

ευθύγραµµο κανόνα µήκους 2,00 m τοποθετούµενο κατά οποιαδήποτε
κατεύθυνση, όχι µεγαλύτερη από 0,4 mm στο µέσο.
Απόκλιση διαστάσεων µεταξύ υαλοπινάκων δίδυµου υαλοπίνακα 1 mm
για διαστάσεις µέχρι 2,00 mm και 1,5 mm για διαστάσεις από 2,00 µέχρι
4,00 m.
Απόκλιση από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής υαλοπίνακα. Κάθε
υαλοπίνακας πρέπει να εγγράφεται και να περιγράφεται στα ορθογώνια
µε διαστάσεις +α και -α αντίστοιχα από τις θεωρητικές διαστάσεις κοπής
του υαλοπίνακα, όπου α=2 mm για υαλοπίνακες µε διαστάσεις µέχρι και
2,00 m και α=3 mm για υαλοπίνακες µε διαστάσεις από 2,00 έως 4,00 m.
Μέγιστο βέλος κάµψεως από ανεµοπίεση και λοιπά φορτία 1/300 και όχι
µεγαλύτερο από 6 mm για οποιοδήποτε τύπο υλικού και κατασκευής.
Όπου η µελέτη Πυροπροστασίας και ο πίνακας Κουφωµάτων προβλέπει
τη

τοποθέτηση

πυράντοχων

κουφωµάτων
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µε

υαλοπίνακες,

θα

χρησιµοποιούνται υαλοπίνακες,

οπλισµένοι µε

γεωργιανό

πλέγµα,

συνολικού πάχους 6,9 mm οι οποίοι έχουν δείκτη πυραντίστασης 60’.
8.1.2

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΠΛΟΙ
Όλοι

οι

εξωτερικοί

υαλοπίνακες

των

κτιρίων

θα

θερµοµονωτικοί µε ενδιάµεσο κενό (6-12-5), όπου

είναι

διπλοί

ο εξωτερικός

υαλοπίνακας είναι πάχους 5mm και ο εσωτερικός πάχους 6mm.
Στα εξωτερικά κουφώµατα που έρχονται σε άµεση επαφή µε το κοινό, ο
εσωτερικός υαλοπίνακας

θα

είναι

τύπου

Triplex

(4+4). ∆ηλαδή

υαλοπίνακας laminated συνολικού πάχους 8,5 mm, αποτελούµενος από
δύο κρύσταλλα πάχους 4mm το καθένα µε ενδιάµεση µεµβράνη.
Όλοι οι διπλοί υαλοπίνακες θα είναι κατασκευασµένοι µε το σύστηµα
διπλής σφράγισης.
Οι δύο υαλοπίνακες

χωρίζονται

µεταξύ

τους

από ένα

µεταλλικό

πλαίσιο-σωλήνα εντός του οποίου υπάρχει, αποξηραντικό υλικό για την
αφυδάτωση, του µεταξύ των υαλοπινάκων αέρα µέσω µικρών οπών στο
πλαίσιο-σωλήνα.
Οι δύο υαλοπίνακες είναι κολληµένοι επάνω στο διαχωριστικό πλαίσιο
ώστε να δηµιουργούν ένα τελείως στεγανό χώρο. Στη συνέχεια ένα
εξωτερικό µεταλλικό
υαλοπινάκων

και

στεγανοποίησης το

πλαίσιο διατοµής
σφραγίζει

τελείως

Π καλύπτει
στεγανά

µε

τις ακµές των
ειδικό

υλικό

σύνολο των δύο υαλοπινάκων µε το εσωτερικό

πλαίσιο-σωλήνα.
8.1.3

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Για τη τοποθέτηση των υαλοπινάκων στα υαλοστάσια και κουφώµατα,
απαιτούνται διάφορα κατάλληλα υλικά όπως τάκοι έδρασης, τάκοι
ζυγίσµατος, στόκος, κλπ.
Οι τάκοι έδρασης υαλοπινάκων έχουν ανάλογο µέγεθος, προς το µέγεθος
του κουφώµατος, µε τις σχετικές ανοχές, από αδρανές αδιάβροχο,
ασυµπίεστο και όχι σκληρότερο από τον υαλοπίνακα υλικό, όπως ξύλο
(οξιά, δρύς) ή συνθετικό υλικό (πολυχλωροπρένιο, πολυαιθυλένιο κτλ.).
Οι τάκοι ζυγίσµατος υαλοπινάκων έχουν ανάλογο µέγεθος, προς το
µέγεθος του κουφώµατος, µε τις σχετικές ανοχές, από αδρανές,
αδιάβροχο, ασυµπίεστο, και όχι σκληρότερο από τον υαλοπίνακα υλικό,
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όπως πλαστικό PVC ή παρόµοιο, καθώς και καρφιά λεπτά, χωρίς κεφάλι
που να µην οξειδώνονται.
Ο πλαστικός στόκος τοποθετείται

σύµφωνα µε τις οδηγίες του

κατασκευαστή του, είναι χηµικά ουδέτερος, ώστε να µην αντιδρά µε την
ατµόσφαιρα και τα υλικά χρωµατισµού και προστασίας των κουφωµάτων.
8.1.4

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Όλες οι διαστάσεις των υαλοπινάκων θα λαµβάνονται επί τόπου.
Κατά την λήψη των διαστάσεων θα ελέγχεται αν τα πλαίσια και οι
πατούρες

είναι

έτοιµες

να

δεχθούν

τους

υαλοπίνακες

και δεν

παρουσιάζουν παραµορφώσεις ή άλλες ανωµαλίες.
Οι απλοί και οι δίδυµοι υαλοπίνακες θα κόπτονται µε ανοχή 3 mm στην
περίµετρο.
Το µέγεθος της πατούρας υποδοχής του υαλοπινάκων θα είναι τόσο,
ώστε µεταξύ πατούρας και της µιας επιφάνειας του υαλοπίνακα µε την
άλλη επιφάνεια του και του µέσου συγκράτησης, να υπάρχει συνεχής
αρµός 4-6 mm.
Το βάθος της πατούρας θα είναι τουλάχιστον 15 mm για περίµετρο
υαλοπίνακα µέχρι 5,00 m, 20 mm για περίµετρο υαλοπίνακα από 5,00
έως 10,00 m και 25 mm για µεγαλύτερους υαλοπίνακες.
Η κοπή των υαλοπινάκων θα γίνεται µε προσοχή, ώστε τα κοµµένα άκρα
να είναι ευθύγραµµα, να µην έχουν γρέζια ή τριχοειδείς ρηγµατώσεις και
τα σόκορα να είναι κάθετα.
Τα άκρα σύνθετων υαλοπινάκων δεν θα πληγώνονται µε κανένα τρόπο. Οι
οπλισµοί υαλοπινάκων δεν θα εξέχουν καθόλου από την υάλινη µάζα. Οι
πατούρες των πλαισίων θα έχουν υποστεί όλη την απαραίτητη
αντισκωριακή, αντιδιαβρωτική, αντιµηκυτική κλπ. προστασία και θα είναι
εντελώς στεγνές και καθαρές.
Οι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται πάνω σε δύο τάκους έδρασης µήκους
25 mm ο καθένας, που θα πρέπει να απέχει από το άκρο του υαλοπίνακα
όχι περισσότερο από το 1/4 του συνολικού µήκους του.
Θα ζυγίζεται δε στις κατακόρυφες πλευρές του µε τάκους ζυγίσµατος,
κατά τρόπο που να εµποδίζει τις παραµορφώσεις του πλαισίου.
Η απόσταση των επιφανειών του υαλοπίνακα από την πατούρα
ρυθµίζεται µε τους τάκους ζυγίσµατος ή µε καρφιά και πλαστικό στόκο.
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Οι τάκοι πρέπει να τοποθετούνται 50 mm από τα άκρα του υαλοπίνακα
και ανά αποστάσεις των 300 mm και να µην συµπίπτουν µε τους τάκους
που τοποθετούνται στο κούφωµα.
Υαλοπίνακες οπλισµένοι, εγχάρακτοι, ανάγλυφοι και φθοριωµένοι θα
τοποθετούνται µε τους οπλισµούς, τις χαράξεις, το ανάγλυφο κλπ.
παράλληλα προς τις κύριες διαστάσεις των πλαισίων και την λεία
επιφάνειά τους προς τα έξω.
Τα κενά µεταξύ πλαισίου και υαλοπίνακα θα σφραγίζονται µε πλαστικό
στόκο. Ο στόκος αυτός δεν πρέπει να αλλοιώνει τα υλικά σφράγισης των
διδύµων υαλοπινάκων, ούτε τυχόν επιστρώσεις των επιφανειών τους.
Οι υαλοπίνακες θα ασφαλίζονται µε πηχίσκους από υλικό ίδιο µε εκείνο
του πλαισίου.
Οι πηχίσκοι θα στερεώνονται σε απόσταση 75 mm από τα άκρα του
πλαισίου και ανά 200 mm τουλάχιστον, µε βίδες ή καρφιά.
Υαλοπίνακες κολυµβητοί σε πλαστικό στόκο και εξασφαλισµένοι µε
καρφιά ή τρίγωνα ανά 400 mm,

επιτρέπεται να τοποθετούνται χωρίς

πηχίσκους, εφόσον έχουν επιφάνεια µέχρι 1,5 m2.
Οι καθρέπτες θα τοποθετούνται σε επίπεδο, οµαλό και ξερό υπόστρωµα
ώστε να εξασφαλίζεται η ανακλαστική επικάλυψη από

µηχανικές

κακώσεις, και θα στερεώνονται χωρίς να παραµορφώνονται. Στήριξη
καθρεπτών µε αυτοκόλλητες ταινίες δεν επιτρέπεται. Στήριξη µε βίδες ή
µεταλλικά ανοξείδωτα κλίπς θα γίνεται πάντοτε µε την παρεµβολή
πλαστικών ροδελών.
8.2.

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΧΥΤΗΣ ΥΑΛΟΥ
Όπου προβλέπεται στο έργο η κατασκευή τοιχωµάτων, εξωτερικών ή
εσωτερικών, από συστήµατα λωρίδων χυτής υάλου τύπου Profilit, αυτά
θα κατασκευαστούν όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Περιγραφές του
έργου.
Το υάλινο τοίχωµα αποτελείται από διπλές λωρίδες χυτής υάλου
σχήµατος «Π» πάχους 7mm τύπου PROFILIT (ενδεικτικού τύπου
PILKINGTON ή ισοδύναµου) τοποθετούµενες σε σειρά σε διπλή διάταξη
αντικρυστά µε ενδιάµεσο κενό πάχους 60mm εντός του έκαστου πλαισίου
µε αρµούς πάχους 2mm µε παρεµβολή ελαστικών ταινιών από αφρώδες
εξηλασµένο πολυαιθυλένιο.
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Η στεγανοποίηση της κατασκευής πραγµατοποιείται µε πλήρωση των
αρµών µεταξύ των υάλινων λωρίδων καθώς και της περιµέτρου µεταξύ
των υάλινων λωρίδων και του αλουµινένιου πλαισίου.
Τα συστήµατα λωρίδων χυτής υάλου θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω
τεχνικά χαρακτηριστικά:
Center of Glass U-Value (ASTM 1363)

0,50

Light Transmission

70%

Solar Heat Gain Coeff (SHGC)

0,69

(NFRC 200)
Sound Transmission

42

Coeff (STC)-(E90)
Condensation Resistance Factor

G70

(CRF) (AAMA 1503)

F60
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