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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΑ-3A
Σα ρξεζηκνπνηνύκελα ακκνράιηθα ζα είλαη πξνέιεπζεο ρεηκάξξσλ ή νξπρείσλ κέγηζηνπ
θόθθνπ έσο 1 ´ ίληζαο θαη ζα ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν κόλν κεηά από έιεγρν θαη έγθξηζε
ηεο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα. Ο έιεγρνο απηόο, πνπ αθνξά
ζηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ακκνράιηθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ηεο πνηόηεηαο (ακκνράιηθα απαιιαγκέλα από θάζε γαηώδε ή θπηηθή
πξόζκημε) θαη ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, αλάινγα κε ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο
(απηνύζηα, κεηά από δηαινγή ή θαη ζηαζεξνπνηνύκελνπ ηύπνπ ακκνράιηθα πνπ ζα
παξαρζνύλ κε ζξαύζε), ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή,
ζα απνξξίπηεηαη δε νιόθιεξε ε πνζόηεηα απηή ζηελ πεξίπησζε αθαηαιιειόηεηαο απηώλ,
πνπ θαηά θύξην ιόγν αλάγεηαη ζε γαηώδεηο ή θπηηθέο πξνζκίμεηο πέξαλ ηνπ 5%. ηελ
πεξίπησζε πνπ νη πξνζκίμεηο απηέο πεξηνξίδνληαη κέρξη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ 5% ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληίζηνηρε πνζόηεηα κε κείσζε όκσο ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαηά 10%,
πνπ ζα εθαξκόδεηαη αλεμάξηεηα από ην θπκαηλόκελν κέρξη 5% αλεθηό πνζνζηό
πξνζκίμεσλ (ηηκνιόγεζε κε ηηκή κνλάδαο).
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Οη έιεγρνη ηεο πνηόηεηαο ησλ πεηξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο ιηζνξξηπέο θαη
ηνπο θπζηθνύο νγθνιίζνπο ζα γίλεη θαη κε ηηο πξόηππεο πξνδηαγξαθέο “ASTM":
Test for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate (ASTM
C 88-73).
Tests for Absorption and Bulk Specific Gravity of Natural Building Stone (ASTM C 97-47).
Test for Compressive Strength of Natural Building Stone (ASTM C 170-50).
Κνθθνκεηξηθή Γηαβάζκηζε ζύκθσλα κε ακεξηθάληθα θόζθηλα. ύκθσλά κε ηηο
πξόηππεο πξνδηαγξαθέο ΑSTM
Los Angeles Test.
Σν πιηθό πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο:
Ζ κέγηζηε δηάζηαζε θόθθνπ (D) ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιύηεξε από ηα 2/3 ηνπ πάρνπο ηεο εθάζηνηε ζπκππθλνύκελεο ζηξώζεο.
Ζ πεξηεθηηθόηεηα θαηά βάξνο ηνπ πιηθνύ πνπ δηέξρεηαη από ην θόζθηλν ηεο κηαο ίληζαο (1'')
λα είλαη κηθξόηεξε από 30%, θαη ηνπ πιηθνύ πνπ δηέξρεηαη από ην θόζθηλν Νν 200 λα είλαη
κηθξόηεξε από 10%.
Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνύλ ην αζπκπύθλσην πιηθό από ην νπνίν ζα ιακβάλνληαη
δείγκαηα γηα εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ δηόηη θαηά ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ
ζπκπύθλσζε ην πιηθό κπνξεί λα πθίζηαηαη αιιαγέο πνπ λα κεηαβάιινπλ ηελ αξρηθή
θνθθνδηαβάζκηζε.
Σν πιηθό ζα πξέπεη επηπιένλ λα έρεη θνθθνκεηξηθή θακπύιε ζύκθσλε κε ηηο αθόινπζεο
απαηηήζεηο:
1

Γηάζηαζε Κόθθνπ
% δηεξρόκελν
θαηά βάξνο

(θόζθηλν)
D
D/4
D/16
D/64

90 - 100
45 - 60
25 - 45
15 - 35

Όπνπ D = Ζ κέγηζηε δηάζηαζε θόθθνπ.
δ.

Μνξθή θόθθσλ
Σν πνζνζηό ησλ θόθθσλ κε αθαηάιιειε κνξθή πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από
30%. Αθαηάιιειε κνξθή έρνπλ νη θόθθνη γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη ε ζρέζε:
L+G

3
2E

όπνπ
L = ε κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ δύν παξάιιεισλ επηπέδσλ πνπ εθάπηνληαη ζην θόθθν.
G = ε ειάρηζηε δηάκεηξνο θπθιηθήο νπήο δηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηέιζεη ν θόθθνο.
E = ε ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ δύν παξαιιήισλ επηπέδσλ πνπ εθάπηνληαη ζηνλ θόθθν.
Οη ηηκέο L, G θαη Δ κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνληαη πξνζεγγηζηηθά θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθό
λα κεηξνύληαη ζε ηξεηο θάζεηεο κεηαμύ ηνπο δηεπζύλζεηο.

2. ΆΜΜΟ ΘΡΑΤΣΖ
Ζ άκκνο πνπ ζα πξνκεζεπηνύκε, ζα είλαη θαζαξή, ηζόθνθθε, ιεπηή, απαιιαγκέλε από
γαηώδεηο ή θπηηθέο πξνζκίμεηο, κέγηζηεο δηακέηξνπ θόθθνπ ελόο (1) mm θαη ζα
πξνκεζεύεηαη κόλν κεηά από έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ζ θνθθνκεηξηθή ηεο δηαβάζκηζε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο
AASHTO –Μ92 ΚΑΗ ASTM θαη ζα δηέπεηαη από όιεο ηηο δνθηκέο ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Σ. 97
όπσο:
Α) Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε
Β) Ηζνδύλακν άκκνπ
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν έιεγρνο πνπ αθνξά ζηελ πνηόηεηα θαη ηελ δηαβάζκηζε ηεο
άκκνπ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή , ελώ ζα
απνξξίπηεηαη νιόθιεξε ε πνζόηεηα απηή ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ πέξαλ ηνπ 5% από ηηο
πην πάλσ πξνδηαγξαθόκελεο ηδηόηεηεο. ηελ πεξίπησζε απνθιίζεσλ κέρξη 5% ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληίζηνηρε πνζόηεηα κε κείσζε όκσο ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαηά 10%
(ηηκνιόγεζε κε ηηκή κνλάδαο). Ζ κείσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαηά 10% ζα εθαξκόδεηαη
αλεμάξηεηα από ην θπκαηλόκελν κέρξη 5% αλεθηό πνζνζηό απνθιίζεσο.

Καηεγνξία
εδαθηθνύ
πιηθνύ

Υαξαθηεξηζηηθά
πιηθνύ

Όξηα
Atterberg

Δ1

Γαηώδεο

LL< 40 ή

Max
ππθλόηεηα
θαηά ηελ
ηξνπνπνηε
κέλε
δνθηκή
ζπκπύθλσ
ζεο ργξ/κ3
> 1.600

CBR*

Πεξηεθηηθόηεηα ζε
νξγαληθά
***

Παξαηεξήζεηο
σο πξνο ηε
δπλαηόηεηα
ρξεζηκνπνίεζ
ήο ηνπο γηα
επηρώκαηα

> 3 θαη

<2%

Απνδεθηό
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Καηεγνξία
εδαθηθνύ
πιηθνύ

Δ2

Δ3

Δ4

Δ0
Όπου :
LL
=
PI
=
No 200
*CBR =

Υαξαθηεξηζηηθά
πιηθνύ

πιηθό κε
κέγηζηε
δηάζηαζε
θόθθνπ D<
200 ριζη θαη
πεξηεθηηθόηε
ηα ζε
θόθθνπο
200>D>150
xιζη κέρξη
25%
Μέγηζηνο
θόθθνο <
100 ριζη
Γηεξρόκελν
% από Νν
200<25%
Μέγηζηνο
θόθθνο < 80
ριζη
Γηεξρόκελν
% από Νν
200<25%

Όξηα
Atterberg

Max
ππθλόηεηα
θαηά ηελ
ηξνπνπνηε
κέλε
δνθηκή
ζπκπύθλσ
ζεο ργξ/κ3

CBR*

Πεξηεθηηθόηεηα ζε
νξγαληθά
***

Παξαηεξήζεηο
σο πξνο ηε
δπλαηόηεηα
ρξεζηκνπνίεζ
ήο ηνπο γηα
επηρώκαηα

LL<65 θαη
ΡΗ >(0.6 LL9)

δηόγθσ
ζε ** <
3%

LL< 40

> 1.940

> 5 θαη
δηόγθσ
ζε ** <
2%

< 1%

Καηάιιειν

-

> 10
θαη
δηόγθσ
ζε **
=0

0%

Δπίιεθην Η

0%

Δπίιεθην ΗΗ

LL< 30
ΡΗ > 10

Μέγηζηνο
> 20
θόθθνο < 80
LL< 30
θαη
ριζη
δηόγθσ
Γηεξρόκελν
ΡΗ > 10
ζε **
% από Νν
=0
200<25%
Δδαθηθό πιηθό πνπ δελ αλήθεη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο

Αθαηάιιειν

Όξην Τδαξόηεηαο
Δ 105-86 Method 5
Γείθηεο Πιαζηηθόηεηαο Δ 105 - 86 Μethod 6
=
Kόζθηλν ηεο Ακεξηθαληθήο ζεηξάο πξνηύπσλ θνζθίλσλ
ΑΑSHTO : M-92 αλνίγκαηνο βξνρίδαο 0,074 ριζη.
Σηκή ηνπ Καιηθνξληαθνύ Λόγνπ Φέξνπζαο Ηθαλόηεηαο

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηε κέζνδν 12 ησλ Πξνδηαγξαθώλ Δξγαζηεξηαθώλ
Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο (Δ 105-86) επί δνθηκίσλ ζπκππθλσζέλησλ ζην 90% ηεο κέγηζηεο
ππθλόηεηαο ηεο Σξνπνπνηεκέλεο Γνθηκήο πκπύθλσζεο (Μέζνδνο 11 Δ 105-86) κε ηε
βέιηηζηε πγξαζία θαη κεηά από πδξεκπνηηζκό 4 εκεξώλ. Καη' εμαίξεζε επί ηζηκελησκέλσλ
εδαθώλ θαη γηα έξγα ζε όξπγκα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο
"ππνθείκελεο ζηξώζεο" νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη πξνζδηνξηζκόο
ηνπ CBR κε δνθηκή "επί ηόπνπ"
**
=
Καηά ηε δνθηκή CBR
3

***
=
Θα πξνζδηνξηζζεί κε ηε κέζνδν ηεο "πγξήο νμείδσζεο"
(AASHTO T 194).
Τιηθά θαηεγνξίαο Δν (αθαηάιιεια) απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηρώκαηα.
Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη όηη απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εδαθηθώλ πιηθώλ:
 Πξόζκηθησλ κε θπηηθέο νπζίεο (ζάκλνη, ξίδεο, θπηηθή γε, ξηδόρσκα θιπ)
 Οξγαλνύρσλ
 Γηνγθνύκελε άξγηινο
3. ΆΜΜΟ ΘΑΛΑΖ
Ζ άκκνο ζαιάζζεο πνπ ζα πξνκεζεπηνύκε, ζα είλαη θαζαξή, απαιιαγκέλε από γαηώδεηο
ή θπηηθέο πξνζκίμεηο, κέγηζηεο δηακέηξνπ θόθθνπ ελόο (1) mm θαη ζα πξνκεζεύεηαη κόλν
κεηά από έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
4. ΥΑΛΗΚΗ
Σα ρξεζηκνπνηνύκελα ραιίθηα ζα είλαη πξνέιεπζεο ρεηκάξξσλ ή νξπρείσλ κέγηζηνπ θόθθνπ
από ¾ έσο 1 1/2 ίληζαο θαη ζα ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν κόλν κεηά από έιεγρν θαη
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα.
Γηα ηα ραιίθηα ηζρύνπλ όιεο νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ
αλαινγνύλ θαη ζηα ακκνράιηθα.
5. ΓΑΡΜΠΗΛΗ
Σν ρξεζηκνπνηνύκελν γαξκπίιη- ςεθίδα ζα είλαη πξνέιεπζεο ρεηκάξξσλ ή νξπρείσλ
κέγηζηνπ θόθθνπ έσο ¾ ηεο ίληζαο θαη ζα ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν κόλν κεηά από έιεγρν
θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα.
Γηα ην γαξκπίιη ηζρύνπλ όιεο νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ
αλαινγνύλ θαη ζηα ακκνράιηθα.
6. ΚΤΡΟ
Σν ρξεζηκνπνηνύκελν ζθύξν ζα είλαη πξνέιεπζεο ρεηκάξξσλ ή νξπρείσλ κέγηζηνπ θόθθνπ
έσο 5 ίληζεο θαη ζα ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν κόλν κεηά από έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα.
Γηα ην ζθύξν ηζρύνπλ όιεο νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ
αλαινγνύλ θαη ζηα ακκνράιηθα.
7. ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΟΗΝΟ ΜΑΤΡΟ ΣΤΠΟΤ PORTLAND ΣΧΝ 50 KG
Σν ηζηκέλην ζα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο, ηύπνπ Portland, ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ην
πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο CE, δειαδή ζα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθώλ
Πξνηύπσλ ΔΛΟΣ
ΔΝ 2197-1-2000 θαη ΔΛΟΣ 197-2-2000.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνύηαη λα δεηά ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ πνηόηεηαο γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ
παξαδίδνληαη, εάλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα δεηεζεί είλαη κε
επηβάξπλζε ηνπ
πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηηο παξαδηδόκελεο πνζόηεηεο δελ πιεξεί ηηο
πξνδηαγξαθέο, ε αληίζηνηρε πνζόηεηα απνξξίπηεηαη θαη επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο.
Σζηκέλην κε αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ππθλόηεηαο (πνπ πεξηέρεη όγθνπο ή ζβώινπο πνπ
δελ δηαιύνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη) δελ ζα γίλεηαη απνδεθηό.
Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ηζηκέληνπ ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλνπο ράξηηλνπο ζάθνπο ελώ
ε απνζήθεπζή ηνπ (πξηλ ηελ παξάδνζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θιεηζηνύο, θαιά
αεξηδόκελνπο ρώξνπο πξνζηαηεπκέλνπο από ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ
ζε μύιηλεο, ππεξπςσκέλεο θαηά 30 cm από ην έδαθνο πιαηθόξκεο, κε ύςνο ζηνίβαμεο ην
πνιύ 8 ζάθνπο.
8.ΥΧΜΑ (ΚΖΠΔΤΣΗΚΟ)
Γόληκν, κε ρακειό πνζνζηό ελεξγνύ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ,εύζξππην, εκπινπηηζκέλν κε
νξγαληθή νπζία. Ζ ζύζηαζε ηνπ ρώκαηνο πξέπεη λα είλαη 10-30% άξγηινο, 40-60% άκκνο
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θαη 10-30% ηιύο, θαηά ην δπλαηόλ απαιιαγκέλν από ζβώινπο, αγξηόρνξηα, ππνιείκκαηα
ξηδώλ θαη λα έρεη άξηζηε πδαηνπεξαηόηεηα θαη εδαθνηθαλόηεηα. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα είλαη
πξνζβεβιεκέλν από έληνκα θαη θπηνπαζνινγηθνύο κηθξννξγαληζκνύο.
9. ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΟΗΝΟ ΜΑΤΡΟ, ΣΤΠΟΤ PORTLAND ΣΧΝ 25 KG
Σν ηζηκέλην (καύξν) ζα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο, ηύπνπ Portland, ζα θέξεη
ππνρξεσηηθά ην
πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο CE, δειαδή ζα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθώλ
Πξνηύπσλ ΔΛΟΣ
ΔΝ 2197-1-2000 θαη ΔΛΟΣ 197-2-2000.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνύηαη λα δεηά ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ πνηόηεηαο γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ
παξαδίδνληαη, εάλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα δεηεζεί είλαη κε
επηβάξπλζε ηνπ
πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηηο παξαδηδόκελεο πνζόηεηεο δελ πιεξεί ηηο
πξνδηαγξαθέο, ε αληίζηνηρε πνζόηεηα απνξξίπηεηαη θαη επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο.
Σζηκέλην κε αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ππθλόηεηαο (πνπ πεξηέρεη όγθνπο ή ζβώινπο πνπ
δελ δηαιύνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη) δελ ζα γίλεηαη απνδεθηό.
Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ηζηκέληνπ ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλνπο ράξηηλνπο ζάθνπο 50
ΚΗΛΏΝ ελώ ε απνζήθεπζή ηνπ (πξηλ ηελ παξάδνζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θιεηζηνύο,
θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο πξνζηαηεπκέλνπο από ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο,
πάλσ ζε μύιηλεο, ππεξπςσκέλεο θαηά 30 cm από ην έδαθνο πιαηθόξκεο, κε ύςνο
ζηνίβαμεο ην πνιύ 8 ζάθνπο.
10. ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΟΗΝΟ ΛΔΤΚΟ ΣΤΠΟΤ PORTLAND ΣΧΝ 25 KG
Σν ιεπθό ηζηκέλην ζα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο, ηύπνπ Portland, ζα θέξεη ππνρξεσηηθά
ην
πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο CE, δειαδή ζα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθώλ
Πξνηύπσλ ΔΛΟΣ
ΔΝ 2197-1-2000 θαη ΔΛΟΣ 197-2-2000.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνύηαη λα δεηά ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ πνηόηεηαο γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ
παξαδίδνληαη, εάλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο έιεγρνο πνπ κπνξεί λα δεηεζεί είλαη κε
επηβάξπλζε ηνπ
πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηηο παξαδηδόκελεο πνζόηεηεο δελ πιεξεί ηηο
πξνδηαγξαθέο, ε αληίζηνηρε πνζόηεηα απνξξίπηεηαη θαη επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο.
Σζηκέλην κε αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ππθλόηεηαο (πνπ πεξηέρεη όγθνπο ή ζβώινπο πνπ
δελ δηαιύνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη) δελ ζα γίλεηαη απνδεθηό.
Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ηζηκέληνπ ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλνπο ράξηηλνπο ζάθνπο 25
ΚΗΛΏΝ ελώ ε απνζήθεπζή ηνπ (πξηλ ηελ παξάδνζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θιεηζηνύο,
θαιά αεξηδόκελνπο ρώξνπο πξνζηαηεπκέλνπο από ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο,
πάλσ ζε μύιηλεο, ππεξπςσκέλεο θαηά 30 cm από ην έδαθνο πιαηθόξκεο, κε ύςνο
ζηνίβαμεο ην πνιύ 8 ζάθνπο.
11.ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΗΑ ΑΚΟ 1 ΣΟΝΟΤ
Από θαζαξό κάξκαξν, ιεπθή, ρσξίο πξνζκίμεηο, κε πιήξε θαη νκαιή θνθθνκεηξηθή
δηαβάζκηζε, ιεπηόθνθθε 0-1 ή ρνλδξόθνθθε Νν1 έσο 3 αλάινγα κε ην επηδησθόκελν
απνηέιεζκα.
12.ΠΟΛΣΟ ΑΒΔΣΟΤ ΑΚΟ 1 ΣΟΝΟΤ
Ο αζβέζηεο ζα είλαη ηεο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ηνπ ηύπνπ πνπ θπθινθνξεί ζην εκπόξην, κε
πεξηεθηηθόηεηα νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ καδί κε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ κεγαιύηεξε ηνπ 95%.
Ο πνιηόο πνπ πξνέξρεηαη από ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ζξόκβνπο
ή ζηεξεέο νπζίεο θαη λα απνηειείηαη θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό από θνιινεηδνύο κνξθήο
αζβέζηε.
Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό ≤70% θαη ≥45%.
Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνιηνύ αζβέζηε πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε αλζξαθηθό
αζβέζηην. Γεληθά γηα ηνλ αζβέζηε ηζρύεη ην πξόηππν ΔΝ 459-1 : 2001.
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Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζθόλε πδξάζβεζηνπ, απηή πξέπεη λα πεξλάεη εμ’ νινθιήξνπ από
θόζθηλν νπήο 0,25mm θαη λα έρεη νκνηόκνξθν ρξώκα.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο
δείγκαηνο πνιηνύ
αζβέζηε από εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην σο πξνο ηελ θαζαξόηεηα (νπδεηεξνπνηεκέλνο ή
θακέλνο αζβέζηεο θηι) θαη ηε κε πξόζκημή ηνπ κε νπνηαδήπνηε μέλε νπζία. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ε Τπεξεζία κπνξεί λα κελ θάλεη απνδεθηό ην πιηθό θαη λα δεηήζεη ηελ
απνκάθξπλζε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ.
13. ΓΤΦΟΑΝΗΓΑ 2,50X1,20X12,5MM
ρήκα: Οξζνγώληα θύιια. Οξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν, κε πνιύ κηθξό πάρνο ζε ζρέζε
κε ηηο άιιεο δύν δηαζηάζεηο ηνπ, πνπ νξίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ράξηηλσλ ηνηρσκάησλ.
Τιηθό: Ππξήλαο από επεμεξγαζκέλν θνλίακα γύςνπ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη ή λα
θαιύπηεηαη από δηάθνξα πιηθά (ίλεο, κεηαιιηθά ςήγκαηα) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ. Σα ηνηρώκαηα απνηεινύληαη ζπλήζσο από αλζεθηηθό ραξηί. Διαθξνβαξέο
πιηθό (θαηλόκελε ππθλόηεηα 800 kg/m3, επηθαλεηαθή ππθλόηεηα 10 kg/m2 γηα πάρνο 12,5
mm).
Υξώκα: Πνηθηιία ρξσκάησλ. πλήζσο ιεπθό.
Δίδε/Πνηόηεηεο: Μεγάιε πνηθηιία εηδώλ γηα ζπλήζεηο (θαηαθόξπθα ή νξηδόληηα ρσξίζκαηα) ή
εηδηθέο ρξήζεηο:
ύκθσλα κε ην DIN 18180, ην νπνίν ηζρύεη παξάιιεια κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ
λένπ επξσπατθνύ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ EN 520:2005
14.ΣΗΜΔΝΣΟΑΝΗΓΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 2,4MX1,2MX12,5MM
Σππηθέο δηαζηάζεηο: 2,4mx1,2mx12,5mm
Βάξνο: 15 – 17 kg/m2.
Μέηξν ειαζηηθόηεηαο: 2000 – 6000 MPa
Θεξκνκόλσζε: Ο
ζπληειεζηήο
ζεξκηθήο
αγσγηκόηεηαο
ησλ
ηζηκεληνζαλίδσλ
(ι10,dry) είλαη 0,28 – 0,35 W/m/K.
Ππξαληνρή: Οη ηζηκεληνζαλίδεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ππξαληνρήο Α1 θαηά DIN
4102.
Αληίζηαζε ζηελ δηαπίδπζε πδξαηκώλ: πληειεζηήο αληίζηαζεο ζε δηάρπζε ησλ πδξαηκώλ
κ=22-42. πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο: ~ 0,1 mm/°C. Απαηηείηαη ε πξόβιεςε αξκνύ
δηαζηνιήο 2-3 mm θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο.
15.ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΗΑ ΣΧΝ 25 KG
Από θαζαξό κάξκαξν, ιεπθή, ρσξίο πξνζκίμεηο, κε πιήξε θαη νκαιή θνθθνκεηξηθή
δηαβάζκηζε, ιεπηόθνθθε 0-1 ή ρνλδξόθνθθε Νν1 έσο 3 αλάινγα κε ην επηδησθόκελν
απνηέιεζκα.
16.ΠΟΛΣΟ ΑΒΔΣΟΤ ΣΧΝ 25 KG
Ο αζβέζηεο ζα είλαη ηεο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ηνπ ηύπνπ πνπ θπθινθνξεί ζην εκπόξην, κε
πεξηεθηηθόηεηα νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ καδί κε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ κεγαιύηεξε ηνπ 95%.
Ο πνιηόο πνπ πξνέξρεηαη από ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ζξόκβνπο
ή ζηεξεέο νπζίεο θαη λα απνηειείηαη θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό από θνιινεηδνύο κνξθήο
αζβέζηε.
Πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό ≤70% θαη ≥45%.
Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνιηνύ αζβέζηε πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε αλζξαθηθό
αζβέζηην. Γεληθά γηα ηνλ αζβέζηε ηζρύεη ην πξόηππν ΔΝ 459-1 : 2001.
Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζθόλε πδξάζβεζηνπ, απηή πξέπεη λα πεξλάεη εμ’ νινθιήξνπ από
θόζθηλν νπήο 0,25mm θαη λα έρεη νκνηόκνξθν ρξώκα.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο
δείγκαηνο πνιηνύ
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αζβέζηε από εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην σο πξνο ηελ θαζαξόηεηα (νπδεηεξνπνηεκέλνο ή
θακέλνο αζβέζηεο θηι) θαη ηε κε πξόζκημή ηνπ κε νπνηαδήπνηε μέλε νπζία. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ε Τπεξεζία κπνξεί λα κελ θάλεη απνδεθηό ην πιηθό θαη λα δεηήζεη ηελ
απνκάθξπλζε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ.
17. ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΑΒΔΣΖ (Δ ΚΟΝΖ).
Φεκέλνο ζε θνύξλν κε ηειηθή κνξθή ζθόλεο κε pH κεγαιύηεξν ηνπ (7) επηά.

18. ΆΜΜΟ ΠΛΤΜΜΔΝΖ ΣΧΝ 25 ΚΗΛΧΝ
Ζ άκκνο πνπ ζα πξνκεζεπηνύκε, ζα είλαη θαζαξή, ηζόθνθθε, ιεπηή, απαιιαγκέλε από
γαηώδεηο ή θπηηθέο πξνζκίμεηο, κέγηζηεο δηακέηξνπ θόθθνπ ελόο (1) mm θαη ζα
πξνκεζεύεηαη κόλν κεηά από έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζε ζάθνπο 25 θηιώλ.
Ζ θνθθνκεηξηθή ηεο δηαβάζκηζε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο
AASHTO –Μ92 ΚΑΗ ASTM θαη ζα δηέπεηαη από όιεο ηηο δνθηκέο ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Σ. 97
όπσο:
Α) Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε
Β) Ηζνδύλακν άκκνπ
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν έιεγρνο πνπ αθνξά ζηελ πνηόηεηα θαη ηελ δηαβάζκηζε ηεο
άκκνπ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή , ελώ ζα
απνξξίπηεηαη νιόθιεξε ε πνζόηεηα απηή ζε πεξίπησζε απνθιίζεσλ πέξαλ ηνπ 5% από ηηο
πην πάλσ πξνδηαγξαθόκελεο ηδηόηεηεο. ηελ πεξίπησζε απνθιίζεσλ κέρξη 5% ζα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληίζηνηρε πνζόηεηα κε κείσζε όκσο ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαηά 10%
(ηηκνιόγεζε κε ηηκή κνλάδαο). Ζ κείσζε ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο θαηά 10% ζα εθαξκόδεηαη
αλεμάξηεηα από ην θπκαηλόκελν κέρξη 5% αλεθηό πνζνζηό απνθιίζεσο.

Καηεγνξία
εδαθηθνύ
πιηθνύ

Δ1

Δ2

Δ3

Υαξαθηεξηζηηθά
πιηθνύ

Γαηώδεο
πιηθό κε
κέγηζηε
δηάζηαζε
θόθθνπ D<
200 ριζη θαη
πεξηεθηηθόηε
ηα ζε
θόθθνπο
200>D>150
xιζη κέρξη
25%
Μέγηζηνο
θόθθνο <
100 ριζη
Γηεξρόκελν
% από Νν
200<25%
Μέγηζηνο
θόθθνο < 80
ριζη

Max
ππθλόηεηα
θαηά ηελ
ηξνπνπνηε
κέλε
δνθηκή
ζπκπύθλσ
ζεο ργξ/κ3

CBR*

Πεξηεθηηθόηεηα ζε
νξγαληθά
***

Παξαηεξήζεηο
σο πξνο ηε
δπλαηόηεηα
ρξεζηκνπνίεζ
ήο ηνπο γηα
επηρώκαηα

> 1.600

> 3 θαη
δηόγθσ
ζε ** <
3%

<2%

Απνδεθηό

LL< 40

> 1.940

> 5 θαη
δηόγθσ
ζε ** <
2%

< 1%

Καηάιιειν

LL< 30
ΡΗ > 10

-

> 10
θαη
δηόγθσ

0%

Δπίιεθην Η

Όξηα
Atterberg

LL< 40 ή
LL<65 θαη
ΡΗ >(0.6 LL9)
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Καηεγνξία
εδαθηθνύ
πιηθνύ

Υαξαθηεξηζηηθά
πιηθνύ

Γηεξρόκελν
% από Νν
200<25%

Δ4

Δ0
Όπου :
LL
=
PI
=
No 200
*CBR =

Όξηα
Atterberg

Max
ππθλόηεηα
θαηά ηελ
ηξνπνπνηε
κέλε
δνθηκή
ζπκπύθλσ
ζεο ργξ/κ3

CBR*

Πεξηεθηηθόηεηα ζε
νξγαληθά
***

Παξαηεξήζεηο
σο πξνο ηε
δπλαηόηεηα
ρξεζηκνπνίεζ
ήο ηνπο γηα
επηρώκαηα

0%

Δπίιεθην ΗΗ

ζε **
=0

Μέγηζηνο
> 20
θόθθνο < 80
LL< 30
θαη
ριζη
δηόγθσ
Γηεξρόκελν
ΡΗ > 10
ζε **
% από Νν
=0
200<25%
Δδαθηθό πιηθό πνπ δελ αλήθεη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο

Αθαηάιιειν

Όξην Τδαξόηεηαο
Δ 105-86 Method 5
Γείθηεο Πιαζηηθόηεηαο Δ 105 - 86 Μethod 6
=
Kόζθηλν ηεο Ακεξηθαληθήο ζεηξάο πξνηύπσλ θνζθίλσλ
ΑΑSHTO : M-92 αλνίγκαηνο βξνρίδαο 0,074 ριζη.
Σηκή ηνπ Καιηθνξληαθνύ Λόγνπ Φέξνπζαο Ηθαλόηεηαο

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηε κέζνδν 12 ησλ Πξνδηαγξαθώλ Δξγαζηεξηαθώλ
Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο (Δ 105-86) επί δνθηκίσλ ζπκππθλσζέλησλ ζην 90% ηεο κέγηζηεο
ππθλόηεηαο ηεο Σξνπνπνηεκέλεο Γνθηκήο πκπύθλσζεο (Μέζνδνο 11 Δ 105-86) κε ηε
βέιηηζηε πγξαζία θαη κεηά από πδξεκπνηηζκό 4 εκεξώλ. Καη' εμαίξεζε επί ηζηκελησκέλσλ
εδαθώλ θαη γηα έξγα ζε όξπγκα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο
"ππνθείκελεο ζηξώζεο" νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη πξνζδηνξηζκόο
ηνπ CBR κε δνθηκή "επί ηόπνπ"
**
=
Καηά ηε δνθηκή CBR
***
=
Θα πξνζδηνξηζζεί κε ηε κέζνδν ηεο "πγξήο νμείδσζεο"
(AASHTO T 194).
Τιηθά θαηεγνξίαο Δν (αθαηάιιεια) απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηρώκαηα.
Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη όηη απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εδαθηθώλ πιηθώλ:
 Πξόζκηθησλ κε θπηηθέο νπζίεο (ζάκλνη, ξίδεο, θπηηθή γε, ξηδόρσκα θιπ)
 Οξγαλνύρσλ
 Γηνγθνύκελε άξγηινο
19. ΆΜΜΟ ΘΑΛΑΖ ΣΧΝ 25 KG
Ζ άκκνο ζαιάζζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, απαιιαγκέλε από γαηώδεηο ή θπηηθέο
πξνζκίμεηο, κέγηζηεο δηακέηξνπ θόθθνπ ελόο (1) mm θαη ζα πξνκεζεύεηαη κόλν κεηά από
έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζε ζάθνπο 25 θηιώλ.
20. ΠΛΑΚΔ ΛΔΤΚΔ 40Υ40 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝ 1339:20031 ΚΑΗ ΔΝ
13369:20042
Δθαξκόδνληαη ηππηθέο ηεηξαγσληθέο πιάθεο πεδνδξνκίνπ από ζθπξόδεκα (40 x 40 cm) ζε ιεπθό
ρξώκα ή βνηζαιόπιαθεο θαη πάρνο από 2,5 έσο 5 cm κ, πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 1339:2003. Ηδηαηηέξσο ελδηαθέξεη ε ζπκκόξθσζε ησλ πιαθώλ κε ηα
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλνρή ησλ δηαζηάζεσλ, αληνρή ζε ζιίςε, θζνξά ζε ηξηβή
θαη ζηελ πδαηναπνξξνθεηηθόηεηα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε
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ΔΝ 13369:2004. Πηζηνπνίεζε BS EN ISO 9001:2008, Υσξίο πξνζκίμεηο ακηάληνπ,
Δπξσπατθή Οδεγία 89/106 ΔΟΚ γηα ηα δνκηθά πιηθά , Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ
1339:2003 / AC:2006
21.ΣΟΤΒΛΑ 12ΟΠΑ
ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΗ δηαζηάζεσλ 9 Υ 12 Υ 19 cm
Οη ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη νπηόπιηλζνη είλαη ηα παξαθάησ :
Να είλαη θαιά ςεκέλνη, ζθιεξνί θαη όρη εύζξππηνη, κε νκνηόκνξθν ρξώκα.
Να κελ είλαη παινπνηεκέλνη
Σν ζρήκα όισλ ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα είλαη θαλνληθό. _ελ επηηξέπνληαη απνθιίζεηο εθηόο
ησλ
πξνδηαγεγξακκέλσλ αλνρώλ. Να ππάξρεη ζηαζεξόηεηα ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεσλ
ζε όια
ηα ηεκάρηα.
Να αλαδίδνπλ κε θξνύζε θαζαξό ήρν
Να κελ έρνπλ ξσγκέο, ζθαζίκαηα, ξαγίζκαηα, παξακνξθσκέλα ηεκάρηα, λα κελ
πεξηιακβάλνπλ
θνκκάηηα αζβέζηε ή άιια μέλα ζώκαηα
Να είλαη πνιύ θαιά δηακνξθσκέλνη, κε ιεία ιεπηόθνθθε επηθάλεηα θαη αθκέο ρσξίο
ειιείςεηο
Να είλαη αλζεθηηθνί ζηνλ παγεηό
Να απνξξνθνύλ λεξό έσο θαη 16% θαηά βάξνο μεξνύ ηνύβινπ
Αληνρή ζε ζιίςε ( ζε Ν/mm2)
Σύπνο νπηνπιίλζσλ κ.ν. 5 δνθηκώλ κεκνλσκέλε
Μέζε
Διάρηζηε
1. Οπηόπιηλζνη πιήξεηο
10,00
8,00
2. Γηάηξεηνη κε θαηαθόξπθεο νπέο
10,00
8,00
3. Γηάηξεηνη κε δηακήθεηο νπέο
3,00
2,50
Σα πιηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο, ηα νπνία
ππνβάιινληαη
πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία. Δπίζεο πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, ππνβάιινληαη
δείγκαηα θάζε ηύπνπ
πιίλζνπ, ώζηε λα δηελεξγείηαη νπηηθόο έιεγρνο ησλ ηεκαρίσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Όιεο νη πξνζθνκηδόκελεο πνζόηεηεο ησλ πιηθώλ ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο κε ηα
εγθεθξηκέλα δείγκαηα.
22.ΣΟΤΒΛΑ 6ΟΠΑ
Οπηόπιηλζνη κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm νη νπνίνη πξέπεη λα
απνξξνθνύλ λεξό έσο θαη 16% θαηά βάξνο ηνπ μεξνύ, θαη λα έρνπλ ειάρηζηε αληνρή ζε
ζιίςε: νη πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθόξπθεο νπέο 8 N/mm2 θαη νη δηάηξεηνη κε
νξηδόληηεο νπέο 2,5 N/mm2.
23. ΣΗΜΔΝΣΟΠΛΗΝΘΔ ΓΗΣΑΔΧΝ 30Υ15Υ18ΔΚ
Καηαζθεπαζκέλνη από ηζηκεληνθνλίακα πνπ λα πεξηέρεη έλα κέξνο ηζηκέληνπ θαη 4 έσο 5
κέξε ρνληξήο άκκνπ κε θαιή θνθθνκεηξηθή ζύλζεζε. Διάρηζην όξην ζξαύζεο : 2MPa.
24.ΓΗΚΟ ΚΟΠΖ ΗΓΖΡΟΤ Νν 230
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
25.ΓΗΚΟ ΚΟΠΖ ΗΓΖΡΟΤ Νν 150
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
26.ΓΗΚΟ ΚΟΠΖ ΗΓΖΡΟΤ Νν 350
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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27.ΠΡΟΚΔ Νν16Υ21 (ΚΟΤΣΗ)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
28.ΠΡΟΚΔ Νν19Υ45 (ΚΟΤΣΗ)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
29. ΣΗΜΔΝΣΟΠΡΟΚΔ (ΚΟΤΣΗ)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
30. ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ (ΚΟΤΣΗ)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
31. ΤΡΜΑ ΝΟ7
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
32. ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ
Κεξακηθά πιαθίδηα πξεζζαξηζηά ή εμειαζκέλα κε ε ρσξίο εθπάισζε κνλόρξσκα,
πνιύρξσκα, κε ή ρσξίο ζρέδηα ή αλάγιπθα θιπ. δηαθνζκεηηθά, ζηελ επηθάλεηα ρξήζεο ζα
είλαη ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ
Τπνρξεσηηθά νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πιαθηδίσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθά ηεκάρηα
ηεξκαηηζκνύ (κίαο πιεπξάο).
Λνηπά εηδηθά ηεκάρηα όπσο π ρ ζνβαηεπηά, γσληαθά ζνβαηεπηά, δηαθνζκεηηθέο
κπνξληνύξεο θιπ. απαηηνύληαη κόλνλ γηα εηδηθέο ρξήζεηο θαη ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο.
Σα πιαθίδηα ηνίρσλ θαη δαπέδσλ ζα επηιέγνληαη από ηνπο ηξέρνληεο θαηαιόγνπο ησλ
παξαγσγώλ ηνπο κε αηζζεηηθά θαη ηερληθά θξηηήξηα
Σα ηερληθά θξηηήξηα αθνξνύλ ζηελ
α) κεραληθή αληνρή
β) αληνρή ηνπο ζηε ρξήζε (απόηξηςε)
γ) απνξξνθεηηθόηεηα λεξνύ
δ) αληνρή ζε παγεηό
ε) αληνρή ζε ζεξκηθά πιήγκαηα
ζη) αληνρή ζε ξεγκάησζε (θξαθειάξηζκα)
ε) αληνρή ζε ζθιεξόηεηα
δ) αληνρή ζε ρεκηθέο επηδξάζεηο (νμέα, βάζεηο, θαύζηκα, ιηπαληηθά, απνξξππαληηθά, ηξόθηκα,
απνιπκαληηθά θιπ.)
ε) νιηζζεξόηεηα ηεο επηθάλεηαο
ζ) ζηαζεξόηεηα ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπ πάρνπο
η) ζηαζεξόηεηα ηνπ ζρήκαηνο
ηα) ζηαζεξόηεηα ηεο επηπεδόηεηαο
ηβ) ζηαζεξόηεηα ησλ ρξσκάησλ ππό ηελ επίδξαζε ηνπ θσηόο θαη ησλ άιισλ ζπλζεθώλ
ηγ) αλάπηπμε εμαλζήζεσλ αιάησλ
ηδ) ηάμε πνηόηεηαο θαη δηαινγήο ηεο παξηίδαο.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πνηόηεηα : Α
δηαινγήο . Όια ηα πιηθά ζπλαιέζνληαη κε ηε κέζνδν ηεο πγξήο άιεζεο. Ζ νκνγελνπνηεκέλε
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θεξακηθή κάδα κνξθνπνηείηαη κε ζθιεξό πξεζάξηζκα ζε πδξαπιηθέο πξέζεο κεγάιεο
ηζρύνο (600kg/cm2) πξνζδίδνληαο πςειέο κεραληθέο αληνρέο ζηα παξαγόκελα πξντόληα.
Μεηά ηα πιαθίδηα μεξαίλνληαη θαη αθνινπζεί ε όπηεζε ζε θιηβάλνπο Roller ζηνπο 1300 C.
Αθνινπζεί ε δηαινγή ησλ πξντόλησλ ζε ππεξαπηόκαηεο κεραλέο όπνπ ε ζπκβνιή ηνπ
αλζξώπηλνπ παξάγνληα είλαη κόλν ζε ζέκαηα αηζζεηηθήο.
Αιιεπάιιεινη εξγαζηεξηαθνί πνηνηηθνί έιεγρνη εθαξκόδνληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη πηζηνπνηνύλ ηελ πςειή πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο.
Πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο
Οη ηδηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θεξακηθά πιαθάθηα εμαξηώληαη από ηελ επηινγή θαη ηελ
αλαινγία ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο.
Όιεο νη βαζηθέο ηδηόηεηεο είλαη κεηξήζηκεο κε εηδηθά κεραλήκαηα θαη έρνπλ ηππνπνηεζεί ζε
αληίζηνηρνπο πίλαθεο πξνδηαγξαθώλ. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηα πιαθάθηα ηζρύνπλ νη
πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Σππνπνίεζεο (CEN).
ηα ραξηνθηβώηηα ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηππσκέλα γξάκκαηα
νξηζκέλα ζηνηρεία θαηάηαμεο ηνπο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ηδηόηεηεο θαη ηελ πνηόηεηά
ηνπο. Σν λέν πξόηππν ΔΝ Δπξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ νξίζηεθε γηα ηα θεξακηθά
πιαθίδηα είλαη ην ΔΝ 14411.
33. ΠΛΑΚΔ ΑΚΑΝΟΝΗΣΔ ΑΡΣΑ ΄Ζ ΚΑΡΤΣΟΤ
Πιάθεο Άξηαο ή Καξύζηνπ πξέπεη λα είλαη Α δηαινγήο γηα ρξήζε ζε ρώξνπο όπνπ νη
θαηαπνλήζεηο πξνέξρνληαη κόλν από πεδνύο, ηόηε νη ζρηζηόπιαθεο κπνξνύλ λα
ηνπνζεηεζνύλ ζε ππόζηξσκα από ζπκπηεζκέλα αδξαλή. απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα
επηιεγνύλ πιάθεο κε κεγαιύηεξν πάρνο (ηνπιάρηζηνλ 25mm) αιιά θαη δηαζηάζεηο γηα λα
απνθεπρζνύλ ζπαζίκαηα αιιά θαη κεηαθηλήζεηο κε ην πάηεκά ηνπο.
34. ΜΑΡΜΑΡΟ ΝΑΞΟΤ
ύκθσλα κε ηελ Οδεγηα 89/106/ΓΟΚ «πξντόληα δνκηθώλ έξγσλ» , ελαξκνληζκέλα
επξσπατθά πξόηππα (CEN) θαη ηηο Δπξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο (EOTA).
Δπέλδπζε εμσηεξηθώλ ή εζσηεξηθώλ ηνίρσλ κε πιάθεο καξκάξνπ, γξαλίηε ζε θηηξηαθά
έξγα επηηξέπεηαη (εθόζνλ έρνπλ επηιεγεί ηα θαηάιιεια πεηξώκαηα) λα γίλεηαη
1.
πγθνιιεηή κε θνλίακα γηα κέγηζην ύςνο 3,00mm από ην δάπεδν κόλν ζε
πεξηνρέο ηνπ έξγνπ όπνπ δελ παξνπζηάδνληαη κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο,
ζεξκηθέο θξνύζεηο, πάληνηε κε αξκνύο κεηαμύ ησλ πιαθώλ 5mm ηνπιάρηζηνλ θαη ζε
πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρεη θπθινθνξία πεδώλ.
2.
πγθνιιεηή κε εηδηθέο θόιιεο γηα κέγηζην ύςνο 3,00mm από ηα δάπεδα ζε
ηνίρνπο μεξήο δόκεζεο, κε πιαθίδηα επηθάλεηαο έσο 0,05m θαη πάρνπο 5mm κόλν ζε
εζσηεξηθνύο ρώξνπο κε πγξνκεηξία \Λ//Ν κηθξόηεξε ησλ 5gr/h όπνπ W νη παξαγόκελνη
πδξαηκνί ζε gr/h θαη Ν ν ξπζκόο αλαλέσζεο ηνπ αέξα ζε m3/h.
3.
Με κεραληθή ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ κε εηδηθά κεηαιιηθά νιόζσκα ή
ξπζκηδόκελα αγθύξηα επί ηνίρσλ ηθαλώλ λα παξαιακβάλνπλ ηηο πξνθαινύκελεο από ηελ
επέλδπζε θαηαπνλήζεηο.
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ΔΝ 1341:2001 slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods
– Πιάθεο από θπζηθνύο ιίζνπο γηα εμσηεξηθέο πιαθνζηξώζεηο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη
δνθηκήο.
35. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΧΛΖΝΔ ΚΑΣΑ ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Φ400
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά , ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από ζθπξόδεκα ειάρηζηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE.
[α] Χο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm
[β] Χο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο: άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη
[γ] Χο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ
"θακπάλαο" (bell-sochet pipes)
[δ] Χο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking).
[ε] Χο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην
θνξηίν ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN),
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916
36. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΧΛΖΝΔ ΚΑΣΑ ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Φ1000
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά , ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από ζθπξόδεκα ειάρηζηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE.
[α] Χο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm
[β] Χο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο: άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη
[γ] Χο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ
"θακπάλαο" (bell-sochet pipes)
[δ] Χο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking).
[ε] Χο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην
θνξηίν ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN),
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916
37.ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΧΛΖΝΔ ΚΑΣΑ ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Φ1500
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά , ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από ζθπξόδεκα ειάρηζηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE.
[α] Χο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm
[β] Χο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο: άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη
[γ] Χο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ
"θακπάλαο" (bell-sochet pipes)
[δ] Χο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking).
[ε] Χο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην
θνξηίν ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN),
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916
38. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΗ ΣΗΜΔΝΣΟΧΛΖΝΔ ΚΑΣΑ ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Φ2000
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά , ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από ζθπξόδεκα ειάρηζηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE.
[α] Χο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm
[β] Χο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο: άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη
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[γ] Χο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ
"θακπάλαο" (bell-sochet pipes)
[δ] Χο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking).
[ε] Χο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην
θνξηίν ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN),
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916
39.ΚΑΠΑΚΗ ΓΗΑ ΣΗΜΔΝΣΟΧΛΖΝΑ Φ1500 ΟΠΛΗΜΔΝΟ (ΒΟΘΡΟ
Καπάθη ζηξνγγπιό δηακέηξνπ 1,5m από ζθπξνδέκα C16/20, Οπιηζκό: Φ8/20 θαη έλα
πιέγκα Σ139, πάρνο 20 εθ θαη βάξνο: 825kg. Να δηαζέηεη άλνηγκα γηα θαπάθη θξεαηίνπ
33εθρ33εθ.
40. 'ΑΓΧΓΟΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΠΟ ΧΛΖΝΔ PVC-U, SDR 41, DN 355 MM
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο από κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0806-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ δείθηε
δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN.
41.'ΑΓΧΓΟΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΠΟ ΧΛΖΝΔ PVC-U, SDR 41, DN 400 MM
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο από κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0806-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ δείθηε
δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN.
42.'ΑΓΧΓΟΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΠΟ ΧΛΖΝΔ PVC-U, SDR 41, DN 315 MM
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο από κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0806-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ δείθηε
δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN.
43.'ΑΓΧΓΟΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΠΟ ΧΛΖΝΔ PVC-U, SDR 41, DN 250 MM
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο από κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0806-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ δείθηε
δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN.
44.'ΑΓΧΓΟΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΠΟ ΧΛΖΝΔ PVC-U, SDR 41, DN 200 MM
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Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο από κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 0806-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U".
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ
εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιόγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio:
ιόγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο) θαη ηνλ δείθηε
δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN.
45.ΓΟΜΗΚΟ ΠΛΔΓΜΑ Σ 92
Γνκηθά πιέγκαηα από ράιπβα νπιηζκνύ θαηεγνξίαο B500A (ΔΛΟΣ 1421-2). Σα δνκηθά
πιέγκαηα ζπλίζηαληαη από ζπγθνιιεκέλα εγθάξζηα θαη δηακήθε ζύξκαηα ηα νπνία
απνηεινύληαη από ππνβηβαζκό - ελ ςπρξώ - ρνλδξνζύξκαηνο ηύπνπ SAE 1010.
ΔΓΚΑΡΗΑ ΤΡΜΑΣΑ ΓΗΑΜΖΚΖ ΤΡΜΑΣΑ ΘΔΧΡ.
ΓΗΑT.
ΣΤΠ.
ΒΑΡΟ
ΦΤΛΛΟΤ ΠΛΔΓΜΓηακ. Απόζηαζε
Γηακ. Απόζηαζε
(Kg)
Αξηζ.
(m)
ΑΣΟ Αξηζ. (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
ΦΤΛΛΟΤ
5,00x2,15

T92

33

4,2

150

15

4,2

150

15,9

46. ηδεξόο νπιηζκόο STIV S500s (Φ8 ~Φ20)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

47.ΓΧΝΗΔ ΗΟΚΔΛΔΗ 50Υ50X 4 (ΣΔΜΑΥΗΟ 6,00Μ)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ΕΛΟΤ –ΕΝ 10025 , ΕΝ 10056 , DIN 1028 , DIN 17100
48.ΛΑΜΔ 30Υ10 (ΣΔΜΑΥΗΟ 6,00Μ)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ΔΛΟΣ –ΔΝ 10025 , ΔΝ 10058 , DIN 1017 , DIN 17100,
49. ΚΟΗΛΟΓΟΚΟΗ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 ή 2 και 10204/2.2 ή 3.1
50.ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΠΟΝΣΑΡΗΣΑ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ, Δ ΡΟΛΟΤ 20 ΜΔΣΡΧΝ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ,
ΜATI 10Υ6 ΔΚΑΣΟΣΑ , Φ 2,40MM X 2,20MM(ΔΛΑΦΡΤ) ,Δ ΤΦΟ 1,50 Μ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: ISO 9001:2005
51. ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΠΟΝΣΑΡΗΣΑ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ, Δ ΡΟΛΟΤ 20 ΜΔΣΡΧΝ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ,
ΜATI 10Υ6 ΔΚΑΣΟΣΑ , Φ 3,00MM X 2,20MM ΒΑΡΤ , Δ ΤΦΟ 2,00 Μ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: ISO 9001:2005
52. ΤΡΜΑΣΟΠΛΔΓΜΑΣΑ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ , ΠΛΔΚΣΑ – ΑΓΡΟΣΗΚΑ , ΜΔ ΟΤΓΗΑ Δ
ΡΟΛΟΤ 25 ΜΔΣΡΧΝ , ΤΦΟ 1,5 ΜΔΣΡΑ
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: ISO 9001:2005
53. ΣΡΟΓΓΤΛΟΗ ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΔ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 1
1/2΄΄(Φ48) , ΤΦΟΤ 2,50 Μ , ΠΑΥΟ ΧΛΖΝΑ 2 MM
ηξνγγπινί ζηδεξνζσιήλεο πεξίθξαμεο ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ δηακέηξνπ 1 1/2΄΄(Φ48) , ύςνπο 1,50
κ , πάρνο ζσιήλαο 2 mm
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: ISO 9001:2005
54. ΣΡΟΓΓΤΛΟΗ ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΔ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 2΄΄(Φ60) ,
ΤΦΟΤ 2,00 Μ , ΠΑΥΟ ΧΛΖΝΑ 2 MM
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: ISO 9001:2005
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55. ΚΑΛΧΗΔ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ ΥΡΖΔΗ (ΟΗΚΟΓΟΜΔ, ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ, Κ.Α.)
πηζηνπνηεκέλεο ζύκθσλα κε Δπξσπατθά ή Διιεληθά πξόηππα γηα δηάθνξεο ρξήζεηο
(νηθνδνκέο, εξγνηάμηα, θ.ά.) δηαζηάζεσλ πύξγσλ 1,20 , βαξέσο ηύπνπ ,
πεξηιακβαλνκέλνπ όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ( πνηήξηα απιά γηα ζύλδεζε ζθαισζηώλ,
πνηήξηα αζθαιείαο , Παηόβηδεο ,πύξγνπο , ρηαζηνί θιπ )
56. ΤΓΡΟΡΡΟΔ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ
(ΣΖΡΗΓΜΑΣΑ, ΣΑΠΔ ΚΛΠ)

ΜΔ

ΟΛΑ

ΣΑ

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ

ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

57. ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΗΚΟ ΠΑΝΔΛ ΚΔΡΑΜΗΓΗ
Σν θεξακίδη πάλει , πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί κε ISO 9001:2000
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ
Ππθλόηεηα: 40±2 kg/m3 (ISO 854/DIN EN 1602)
πληειεζηήο Θεξκηθήο Αγσγηκόηεηαο (ζηνπο 10ν C) :
ι=0,0233W/mK ή ι=0,0200 Kcal/mhoC ή u=0,32W/m2K (EN ISO 7345)
Θιηπηηθή Αληνρή: 187 KPa ή 18,7 ton/ m2 (ISO 844/DIN EN 826)
Πξόζθπζε: 125 KPa ή 12,5 ton/ m2 (ASTM D 162/DIN EN 1607)
Πνζνζηό θιεηζηώλ Κπςειίδσλ: 95-98% (ASTM D 285)
ηαζεξόηεηα Γηαζηάζεσλ: 1% (ISO 2796/DIN 53431/EN 1604)
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΑΛΤΒΑ
Έιαζκα: ύκθσλα κε ΔΝ 10142/91 πνηόηεηαο FEPO2G
Μέγηζηε Αληνρή: 500 Ν/mm2
Γαιβάληζκα: Δλ ζεξκώ κε ηελ κέζνδν SENDIMIR Z-200 ζύκθσλα κε
ΔΝ10142 , DIN 17162
Πάρνο Διαζκάησλ: Άλσ ραιπβδόθπιιν:0,5-0,6mm Κάησ ραιπβδόθπιιν:0,40,5mm
Βαθή Διαζκάησλ: 25-35 mic πνιπεζηεξηθή ζύκθσλα κε ΔΝ 10169-1
58. ΑΦΑΛΣΟΠΑΝΟ ΜΔ ΓΗΠΛΟ ΟΠΛΗΜΟ ΠΟΛΤΔΣΔΡΑ + ΤΑΛΟΠΛΔΓΜΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ
ΒΑΡΟΤ 4,00KG/M², ΡΟΛΟ ΓΗΑΣΑΔΧΝ
1,00X10,00M. ΖΣΟΗ 10M²/ΡΟΛΟ
Σύπνο
Πιαζηνκεξήο (APP)
Βάξνο
4 kg/m²
Άλσ επηθάιπςε
Φηικ πνιπαηζπιελίνπ
Κάησ επηθάιπςε
Φίικ πνιπαηζπιελίνπ
Δπθακςία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο -5°C
Οπιηζκόο
Πνιπεζηέξαο + Ταιόπιεγκα
59.ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΟ ΚΟΝΗΑΜΑ ELASTIC,ΔΛΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ 2
ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΜΔ ΛΗΜΝΑΕΟΝΣΑ ΝΔΡΑ Α+Β=16KG
Διαζηηθό ζύζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο 2 ζπζηαηηθώλ γηα επηθάλεηεο κε ιηκλάδνληα λεξά θαη σο
πιήξεο ζηεγαλό ππόζηξσκα επελδύζεσλ. Να ζπγθνιιάηαη άξξεθηα ζε ζθπξόδεκα, ζνβά,
γπςνζαλίδα, μύιν, κέηαιιν, κσζατθό, ηζηκεληνθνλίεο, ηζηκεληόιηζνπο, πέηξα θαη λα
πξνζθέξεη πιήξε ειαζηηθή ζηεγάλσζε επηθαλεηώλ όπσο είλαη νη ηαξάηζεο θαη ζε
επηθάλεηεο πνπ ππόθεηληαη ζε ζπζηνινδηαζηνιέο, πςειέο παξακνξθώζεηο, ηζρπξή
ειηνθάλεηα θαη αθξαίεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δθαξκνγή
ηεγάλσζε δσκάησλ - επηθαλεηώλ από ζθπξόδεκα
ύζηαζε
Σζηκεληνεηδήο
Ξεξή θνλία ηζηκεληνεηδνύο βάζεο (Α) Γαιάθησκα
Μνξθή
(Β)
Υξόλνο δσήο ζην δνρείν
ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά
Μέγηζην πάρνο εθαξκνγήο (2
<= 5 mm
15

ζηξώζεηο)
Διάρηζην πάρνο εθαξκνγήο
2 mm
Υξώκα
Γθξη
Καηαλάισζε
πεξίπνπ 2,0-4,0 kg/m²
60. ΓΑΛΛΗΚΟ ΚΔΡΑΜΗΓΗ
Υαξαθηεξηζηηθά
Γηαζηάζεηο: 27 cm πιάηνο x 41 cm κήθνο
Σεκ/Παιέηα: 280 & 240
Βάξνο/Σεκάρην: 3,3 kg (πεξίπνπ)
Βάξνο/Παιέηα: 924 kg & 792 kg (πεξίπνπ)
Απόζηαζε αλάκεζα ζηα θαδξόληα: 35 cm
Διάρηζηε θιίζε ζηέγεο: 20
Πηζηνπνίεζε ISO 9001-2000
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Κεξακηδηώλ
1.
ΓΗΑΣΑΔΗ (κέζνδνο EN 1024:1993) Γηα όια ηα είδε θεξακηδηώλ κέγηζηεο
απνθιίζεηο κέζεο ηηκήο 2% ζύκθσλα κε prEN1304:1994
2.
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ Δ ΚΑΜΦΖ(κέζνδνο ΔΝ 538:1994, δηαδηθαζία: ΓΓΟ – 15)
Θξαύζε ζε θνξηίν >1200 Ν ζύκθσλα κε prEN 1304: 1994
3.
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΓΑΣΟΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ (κέζνδνο ΔΝ 559 – 1:1994 (Method
B), δηαδηθαζία : ΓΓΟ – 440) ε θαλέλα από ηα θεξακίδηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ δηαδηθαζία
δνθηκήο δελ παξνπζηάζηεθε “δηαπλνή”.
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΑΝΣΟΥΖ Δ ΠΑΓΔΣΟ (κέζνδνο ΔΝ 539 – 2C, δηαδηθαζία: ΓΓΟ – 13)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε 50 θύθισλ (ζε ζεξκνθξαζία +15º C έσο - 15º C) επί ησλ δνθηκίσλ,
δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα ειάηησκα όπσο μεθινύδηζκα, ζηξέβισζε, δεκηνπξγία ξσγκώλ
θαη εμαλζεκάησλ θαη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ
61. ΓΗΟΓΚΧΜΔΝΖ ΠΟΛΤΣΔΡΗΝΖ (ΥΡΧΜΑ ΛΔΤΚΟ) ΓΗΑΣΑΔΧΝ 1Μ Υ 2Μ ΠΑΥΟΤ 5
ΔΚ
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Θιηπηηθή αληνρή (ζε 10% παξακόξθσζε)

>= 80 kPa (EN 826)

Γεισκέλε ηηκή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο

0,036 W/m*K

62. ΞΤΛΔΗΑ ΛΔΤΚΖ ΔΤΡΧΠΖ (ΔΛΑΣΖ) ΠΛΑΝΗΜΔΝΖ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ
Ξπιεία Λεπθή Δπξώπεο (ΔΛΑΣΖ) Πιαληζκέλε, ιεηαζκέλε κε ζηξνγγπιέο αθκέο ζε δηάθνξεο
δηαζηάζεηο (8x13x30, 5x13x30, 5x15x30, 5x18x30, 7x15x30, 8x13x30 θιπ).
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
63. ΟΤΖΓΗΚΖ ΞΤΛΔΗΑ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 0,05X0,05X3 ΚΟΜΜΔΝΖ ΚΑΗ ΠΛΑΝΗΜΔΝΖ
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
νπεδηθή μπιεία κε επεμεξγαζκέλε (ειαηάθηα) ζε θνκκάηηα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ από 2,5
έσο 4 κέηξα. Ζ πξνκήζεηα ζα παξέρεηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο αλάινγα κε ηηο
πξνθύπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
64. ΟΞΤΑ ΠΛΑΝΗΜΔΝΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΜΔΝΖ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Ομπά πιαληζκέλε θαη δηακνξθσκέλε ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Ζ πξνκήζεηα ζα παξέρεηαη
ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο αλάινγα κε ηηο πξνθύπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
65. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΑΠΟ ΔΥΡΧΜΖ ΜΔΛΑΜΗΝΖ
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο .Βηβιηνζήθε από
έγρξσκε κειακίλε πάρνπο 16mm δηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο ππεξεζίαο κε
όια ηα απαξαίηεηα κηθξνπιηθά ηαηλίαο PVC θιπ.
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ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ
Όια ηα ρξώκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη θαηά ην δπλαηόλ ρσξίο
ηνμηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σα ρξώκαηα, ηα αζηάξηα θαη όια ηα ζρεηηθά κε απηά πιηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από
ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή θαη λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ θαη
ινηπώλ νηθνδνκηθώλ ζηνηρείσλ.
Όια ηα πιηθά ρξσκαηηζκώλ ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα απνδίδνπλ επηθάλεηεο κε
αληνρή ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθαξκόδνληαη , ην πιύζηκν θαη ηξίςηκν κε
ζπλεζηζκέλα απνξξππαληηθά , ηα ζπλήζε αληηζεπηηθά θαη ινηπά αξαηά ρεκηθά δηαιύκαηα ,
λα παξακέλεη ζηαζεξή ε απόρξσζε ηνπο θαη λα κελ επλννύλ ηελ αλάπηπμε
κηθξννξγαληζκώλ θαη κηθξνβίσλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.
Όια ηα ρξώκαηα κεηά ηελ εθαξκνγή θαη ηελ μήξαλζε ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ επηθάλεηα
νκαιή , νκνηόκνξθε, άλεπ ξσγκώλ ε άιισλ ειαηησκάησλ.
Όπνπ δελ θαζνξίδεηαη ηερληθή εθαξκνγή ρξσκαηηζκώλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη
κέζνδν πνπ λα απνδίδεη νκνηνγελή, νκνηόκνξθε θαη ρσξίο λεξά επηθάλεηα θαη πάρνο
ρξώκαηνο ην θαηά πεξίπησζε ζπληζηώκελν.
Σα ρξώκαηα εμσηεξηθήο ρξήζεο ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία.
Όια ηα πιηθά ρξσκαηηζκώλ ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία θαη
ζεκαζκέλα (εηηθέηεο) κε ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή , ηνλ ηύπν ηνπ ρξώκαηνο , ηελ ρξήζε
ηνπ ρξώκαηνο , ηνλ δηαιύηε ηνπ, ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
, θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε Διιεληθή λνκνζεζία.
Όια ηα δνρεία ρξσκάησλ ζα είλαη εξκεηηθά θιεηζκέλα θαη δε ζα θέξνπλ νπέο ε ζνβαξέο
παξακνξθώζεηο θαζ’ όζνλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη εύθνιε ε είζνδνο αηκνζθαηξηθνύ
αέξα κέζα ζηα δνρεία θαη νμείδσζε ηνπ ρξώκαηνο γεγνλόο πνπ αιινηώλεη ηελ αξρηθή ηνπ
ζύζηαζε θαη πεξηνξίδεη ηελ αληνρή ηνπ.
Όια ηα ρξώκαηα ζα είλαη απνιύησο νκνηνγελή , ρσξίο ζπζζσκαηώκαηα θαη άιια
αδξνκεξή ζπζηαηηθά . Καηά ηελ παξακνλή εληόο ησλ δνρείσλ ην ρξώκα ζα πξέπεη λα
νκνγελνπνηείηαη επρεξώο κεηά κηθξή αλάδεπζε.
ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΥΡΩΜΑΣΙΜΩΝ
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Πιαζηηθό ρξώκα εζσηεξηθώλ ρώξσλ 10 lt
Α/Α ΗΓΗΟΣΖΣΔ
ΜΔΘΟΓΟ
ΔΛΔΓΥΟΤ
1

Καιππηηθόηεηα

ΔΛΟΣ 721

>10 m2/L

2

Πξόζθπζε

>2Mpa

3

Διαζηηθόηεηα

ΔΛΟΣ 856
ASTM D4541
DIN 53152

4

Αληνρή ζην πιύζηκν

5

Αληνρή ζηα αιθαιηθά

>100
<15000 ζηξ.
>=4 h

6

Πνξώδεο

ΔΛΟΣ 788
DIN 53778
ΔΛΟΣ 788
ASTM D1308
ASTM D3258

Δπηηαρπλόκελε γήξαλζε ASTM G53-57
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ΣΗΜΖ

7
8

πκπεξηθνξά ζηε θσηηά BS 476

9

Απόδνζε

Πξόζθπζε

<5
>500 h

Class 0

11-13 m2/L (αλά ζηξώζε)

Αθξπιηθό πιαζηηθό ρξώκα εμσηεξηθήο ρξήζεο
Α/Α ΗΓΗΟΣΖΣΔ
ΜΔΘΟΓΟ
ΔΛΔΓΥΟΤ
1

<4mm

ASTM D4541

ΣΗΜΖ
>2Mpa
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68.

2

Διαζηηθόηεηα

3

Δπηηαρπλόκελε γήξαλζε ASTM G 53-57

>2000 ώξεο

4

Γπλαηόηεηα θαζαξηζκνύ DIN 53778 S-SM

>15.000 ζηξνθέο

5

Αληνρή ζην βξώκηζκα

ASTM D 3258-80

<5

6

Καιππηηθή ηθαλόηεηα

ΔΛΟΣ 721
DIN 52617

>9 m2/L
w<0,15

7

Τδαηνπεξαηόηεηα
EN 1062-3

W24<0,030Kg/m2

DIN 53152

>2mm

8

Τδξαηκνπεξαηόηεηα

DIN 52615

Sd<0,18

9

Αληνρή ζηα αιθάιηα

ASTM D1308

>4h

10

Γηαπεξαηόηεηα CO2,SO2 EN 1062

11

πκπεξηθνξά ζηε θσηηά BS 476

12

Απόδνζε

>150 m
Class 0

9-11 m2/L (αλά ζηξώζε)

Μνλσηηθό 10 lt
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

69.

Αζηάξη λεξνύ εζσηεξηθνύ ρώξνπ 10lt
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

70.

Αζηάξη λεθηηνύ εμσηεξηθνύ ρώξνπ

15 lt

ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

71.

Λαδνκπνγηά 0,75lt
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

72.

Αληηζθσξηαθό αζηάξη
Α/Α ΗΓΗΟΣΖΣΔ

ΜΔΘΟΓΟ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΣΗΜΖ

1

Πξόζθπζε

ISO 2409

2

Eπθακςία

DIN 53152

<6mm

3

θιεξόηεηα

DIN 53157

>60sec

4

Απόδνζε

~ 13 m2/L (αλά ζηξώζε)

73. Νέθηη (δηαιπηηθό) δνρείν.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

74. πληεξεηηθό μύινπ.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

75. Βεξλίθη μύινπ δνρείν 1 ιίηξνπ.
Πξνζηαηεπηηθό βεξλίθη μύινπ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο γηα πόξηεο, παξάζπξα, θνπθώκαηα,
θνππαζηέο, μπιεπελδύζεηο θαη γεληθά.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

76. Ρεηίλε νηθνδνκηθή (γαιάθησκα).
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ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

77. 'Έηνηκνο ζνβαο ζαθη 25 θηιώλ.
Έηνηκνο ιεπθόο ηλνπιηζκέλνο πδαηαπσζεηηθόο ζνβάο θνθθνκεηξίαο έσο 1,3mm πνπ αληηθαζηζηά ηνλ
ζνβά βαζηθήο θαη ηειηθήο ζηξώζεο.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

78. επηζθεπαζηηθό Κνληάκα ζαθί 25 θηιώλ.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην EN 1504-3.

79. γεσύθαζκα 150γξ/κ2.
Καηαζθεπάζκέλα από ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζηαζεξνπνηεκέλεο κεραληθώο, θαηά ΔΛΟΣ EN ISO
9864, πάρνπο (mm) θαηά ΔΛΟΣ EN 9863-1, εθειθπζηηθήο αληνρήο (kN/m) θαηά ΔΛΟΣ EN ISO
10319, επηκήθπλζεο ζε ζξαύζε ( % ) θαηά EN ISO 10319, θαη αληνρήο ζε δηάηξεζε ( N ) θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 12236.

80.Γηαιπηηθό Νίηξνπ Γνρείν 5 LIT.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

81.Γηαιπηηθό Αζεηόλ Γνρείν 1 LIT
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
82.Ρηπνιίλε ιεπθή αηηλέ.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
83. ηόθνο Αθξπιηθόο.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
84. Γύςνο.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
85. Σζίγθνο 3mx0,7m πάρνπο 4 mm
Μεηαλλική ζηέγη με ηη μοπθή κεπαμιδιού κόκκινος σπώμαηορ, Ποιόηηηα σάλςβα: DX51D+Z, καηά ΕΝ
10346.
86. Παξεηίλα.
Λεπηόκοκκο ηζιμενηοκονίαμα νέαρ ζύνθεζηρ, γιά ζπαηοςλάπιζμα ζοβαηιζμένων ηοίσων, με
εξαιπεηικέρ επιδόζειρ ιδιοηήηων και ηιμήρ. Χπηζιμοποιείηαι ζε εζωηεπικέρ επιθάνειερ με ηα ηεσνικά
σαπακηηπιζηικά ηος να εγγςώνηαι ποιόηηηα και οικονομία ζηην καηανάλωζη.
Υπάγεηαι ζηην καηηγοπία κονιαμάηων GP, CS I, W1 ζύμθωνα με ηο Εςπωπαϊκό ππόηςπο ΕΝ 998-1.

87.Γάληηα εξγαζίαο (δεύγνο)
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

88.Ρνιιό ρξσκαηηζκνύ
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

89.Πηλέια ρξσκαηηζκώλ
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
90. Πιαζηηθή ζθάθε βαςίκαηνο.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

91.ηιηθόλε ζε ζσιαλαξην 300 ml
Αλζεθηηθό ειαζηηθό πιηθό κε δπλαηόηεηα αληίζηαζεο κέρξη ηνπο 1200 C. Πξέπεη λα ζπγθνιιάηαη
θαιά, γξήγνξα θαη εύθνια. Με αληνρή ζην λεξό θαη ηελ πγξαζία.

92.Αληηνιηζζεηηθέο απηνθόιιεηεο ηαηλίεο ζε ξνιιν 5m X 30mm
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ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

93. Ράκα Οηθνδνκηθό.
ύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
94. Δξγαιείν ζθεπάξλη κε μύιηλε ιαβή.
Δξγαιείν ζθεπάξλη κε μύιηλε ιαβή.

95. ηαηλίεο πξνεηδνπνίεζεο θόθθηλε άζπξε.
Σαηλία πξνεηδνπνίεζεο θόθθηλε άζπξε, γηα ηε ζήκαλζε θηλδύλνπ ησλ θάζε είδνπο θηλεηώλ ή
ζηαηηθώλ αληηθεηκέλσλ.

96.Φηπάξη κε Ξύιηλν Κνληάξη .
Φηπάξη κε Ξύιηλν Κνληάξη .

97. Καζκάο κε Ξύιηλν Κνληάξη.
Καζκάο κε Ξύιηλν Κνληάξη.
98. Αμίλα κε μύιηλν θνληάξη
Αμίλα κε μύιηλν θνληάξη.

99.θιεξή Πιάθα Πεηξνβάκβαθα.
θιεξή Πιάθα Πεηξνβάκβαθα 1200X600X50 (100kg/m³).

100. Πάησκα laminate πάρνπο 6mm.
Πάησκα από θπζηθό μύιν ζε δηάθνξεο απνρξώζεηο, θαξθσηά, επηξεηηλσκέλα, πξνγπαιηζκέλα,
Καηεγνξίαο 31/AC3.

101.Κόιια πιαθηδίσλ
Kόιια πιαθηδίσλ κε βάζε ην ηζηκέλην, εληζρπκέλε κε πνιπκεξή ζπζηαηηθά (ξεηίλεο). κε
πςειή αξρηθή θαη ηειηθή αληνρή ζπγθόιιεζεο, ειαζηηθόηεηα θαη αληνρή ζηελ πγξαζία.
Καηαηάζζεηαη σο θόιια ηύπνπ C2 TΔ S1 ζύκθσλα κε ηελ EN 12004 θαη ηελ EN 12002.

102.Πεξηκεηξηθόο Οδεγόο ή Καλάιη νξνθήο ή Οξζνζηάηεο ή ηξσηήξαο ή
γσληόθξαλν (γηα γπςνζαλίδεο ή ηζηκεληνζαλίδεο)
Σα πξντόληα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ην ΔΝ10327.

Αίγην, 6 -3 -2017
Ο πληάμαο

Αίγην, 6-3-2017
Ο Πξντζηάκελνο

Κσλζηαληίλνο ηαπξνπιόπνπινο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.

Κσλζηαληίλνο Γηακαληόπνπινο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.

ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ
Αίγην, 6 -3-2017
Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Αλδξέαο Θ. Σζηγθξήο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο
κε βαζκό Β΄
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