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ΓΕΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ.
Σν έηνηκν ςπρξό αζθαιηνκίγκα, ζπζθεπάδεηαη ζε ζάθνπο ησλ 25 θηιώλ, κε δηάξθεηα απνζήθεπζεο
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε, ρσξίο πεξηνξηζκνύο σο πξνο ην ρώξν απνζήθεπζεο (ζηεγαζκέλνο,
θιεηζηόο θιπ.), Εθαξκόδεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε
ζπγθνιιεηηθήο ζηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο θαζώο θαη ε αλάκημε ηνπ πιηθνύ. Είλαη έηνηκν θαη
αθίλδπλν ζηελ ρξήζε ηνπ θαη δελ απαηηείηαη θακία πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα
εθαξκνζηεί. Δελ ππάξρεη απώιεηα πιηθνύ, εθαξκόδεηαη ρσξίο εηδηθό εμνπιηζκό ή εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθό θαη ε απόδνζε ζηελ θπθινθνξία ηεο επηζθεπαζκέλεο επηθάλεηαο, είλαη άκεζε. Δελ
επεξεάδεηαη από αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ρηόλη, παγεηό ή βξνρή. Επίζεο, παξακέλεη ειαζηηθό γηα
καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ ρξήζε ηνπ ρσξίο λα δεκηνπξγεί θαλέλα πξόβιεκα ζηελ
θπθινθνξία. Δελ παξνπζηάδεη ξσγκέο ιόγσ ζεξκνθξαζηαθώλ ζπζηνιώλ-δηαζηνιώλ, δελ
απνθνιιάηαη από ην νδόζηξσκα θαη δελ παξαζύξεηαη από ηα ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ. Σν
έηνηκν πξνο ρξήζε αζθαιηηθό κίγκα ςπρξήο εθαξκνγήο (αζθαιηηθό ζθπξόδεκα ζε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο), ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξήγνξε θαη κόληκε απνθαηάζηαζε κηθξώλ θζνξώλ ηνπ
νδνζηξώκαηνο από άζθαιην ή ζθπξόδεκα (ηνπηθέο επηζθεπέο νδνζηξσκάησλ), όπσο ιαθθνύβεο,
ηνκέο θ.ι.π. Tν πξντόλ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν θαη λα παξαδίδεηαη ζε εύρξεζηε ζπζθεπαζία
πιαζηηθνί ζάθνη ησλ 25, ζε μύιηλεο παιέηεο κε θηικ πεξηηύιημεο παιεηώλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη
δπλαηόηεηα επαλάρξεζεο ηνπ ππνιεηπόκελνπ πιηθνύ γηα δηάζηεκα 1 κήλα κεηά ην άλνηγκα ηεο
ζπζθεπαζίαο. Είλαη ζεκαληηθό λα κελ «ζθίγγεη» ην πιηθό κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο. Σν
πξντόλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθαξκόδεηαη άκεζα αθνύ αλνηρζεί ε ζπζθεπαζία ηνπ, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη αλάδεπζε ή αλάκεημε κε άιιε ζπγθνιιεηηθή νπζία. Η εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ δελ ζα
απαηηεί επαιείςεηο (ζπγθνιιεηηθέο, πξνεπαιείςεηο), ελώ ην πιηθό πξέπεη λα δηαζέηεη πνιύ θαιή
πξόζθπζε κε ην ππόζηξσκα θαη λα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε παιαηά ή λέα άζθαιην, αθόκα θαη κε
ηζηκέλην. Η εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη εύθνιε, ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθνύ
εμνπιηζκνύ (κεραλεκάησλ) ή εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ θαη ε απνθαηαζηαζείζα θζνξά ηνπ
αζθαιηνηάπεηα (ιαθθνύβα, ηνκή θ.ι.π.) λα απνδίδεηαη άκεζα ζηελ θπθινθνξία, ρσξίο ην πιηθό λα
απνθνιιάηαη από ηα ειαζηηθά ησλ δηεξρόκελσλ ηξνρνθόξσλ. Πξέπεη λα είλαη «παληόο θαηξνύ», λα

εθαξκόδεηαη δειαδή κε επθνιία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα, θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο
(βξνρόπησζε, ιηκλάδνληα λεξά, ρακειέο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο). Είλαη ζεκαληηθό λα κελ
ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πγξαζία από ηελ ιαθθνύβα (δειαδή λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην πιηθό
αθόκα θαη αλ ε ιαθθνύβα έρεη λεξό). Ελ γέλεη ζπληζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό, ώζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο λα επηηπγράλεηαη ε βαζηθή
ηνπ ηδηόηεηα, δειαδή, ε εππιαζηόηεηα ηνπ πξντόληνο, αιιά θαη ε κόληκε απνθαηάζηαζε ιάθθσλ
θαη θζνξώλ ησλ νδνζηξσκάησλ, πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρώξα αλά παζά ώξα ηεο εκέξαο θαη
αλεμαξηήησο επνρήο θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (εθ’ όζνλ ηεξεζνύλ νη νδεγίεο ρξήζεο πνπ
αλαγξάθνληαη - απεηθνλίδνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο ή ζην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο
απηνύ). Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ όηη απηό ζα
είλαη από ιεπηόθνθθν αδξαλέο (κε βάζε ην πξόηππν ASTM C 136 – 05 θαη ζε άλνηγκα θόζθηλνπ
4.75mm ζα πξέπεη λα δηέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ αδξαλώλ), ε άζθαιηνο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη ηύπνπ 50/70 γηα λα επέξρεηαη ζρεηηθά γξήγνξα ε ζθιήξπλζε ηνπ
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ (πξνζδηνξηζκόο βαζκνύ δηείζδπζεο αζθάιηνπ από
50 έσο 69 mm) θαη ε ζπλδεηηθόηεηα ηνπ όινπ ζθπξνδέκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα ηνπ εξγνζηαζίνπ
παξαγσγήο ηνπ πξντόληνο:
1.Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνύ.
2.Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ (πηζηνπνηεηηθό έιεγρνπ) από θξαηηθό εξγαζηήξην
δεκνζίσλ έξγσλ (K.E.Δ.Ε.) ή δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθό εξγαζηήξην, γηα όια ηα παξαπάλσ
πξναλαθεξζέληα.
3.Πηζηνπνηεηηθό από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ θξάηνπο (Σκήκα επηθηλδύλσλ νπζηώλ) όηη ην πξντόλ δελ
ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν (ζύκθσλα κε ηνλ Επξσπατθό Καλνληζκό ΕΚ 1907/2006 θαη ζύκθσλα
κε ηελ νδεγία 91/155/ΕΕC).
4.Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπ πξντόληνο ζε ζύζηεκα δηαρείξηζεο
πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2008.
5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνύ ηνπ πξντόληνο πνπ ζα δειώλεηαη όηη «αλεμαξηήησο επνρήο
παξάδνζεο ηνπ πξντόληνο, απηό ζα παξακέλεη εύπιαζην θαη ειαζηηθό γηα ρξνληθό δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ ζηελ θιεηζηή ζπζθεπαζία ηνπ, θαη αλ απηή αλνηρηεί, ην ελαπνκείλαλ πιηθό λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 1 κήλα αλεμαξηήησο επνρήο»
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