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Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται
επί τόπου

1.

ΠΕΤΕΠ

03-03-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής επιχρισµάτων πάνω
σε νέες επιφάνειες από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, λιθοδοµών, οπτοπλινθοδοµών,
µεταλλικών πλεγµάτων µε κονιάµατα από τσιµεντο-ασβεστο-µαρµαροκονιάµατα που
παρασκευάζονται επί τόπου σε συνηθισµένα κτιριακά έργα.
Οι κανόνες του παρόντος πρέπει να ακολουθούνται κατά την κατασκευή επιχρισµάτων:
•

Εσωτερικών επιφανειών.

•

Εξωτερικών επιφανειών.

και αναφέρονται σε συνηθισµένα υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως.
Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη κλπ., πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές
του έργου.

2.

ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΥΛΙΚΑ
2.1.1. Τσιµέντο τύπου Portland σύµφωνα µε το πρότυπο EN 197-1:2000
Τύποι CEM I, CEM II, CEM IV, που δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις από µακροχρόνια ή κακή
αποθήκευση. Έλεγχος ότι οι σβώλοι τσιµέντου τρίβονται µε ελαφριά πίεση στο χέρι.
α) Τσιµέντο κοινό (γκρι).
β) Τσιµέντο λευκό.

2.1.2. Ασβέστης Αερικός σύµφωνα µε το EN 459-1:2001 Τύποι CL 90 και CL 80
α) Ασβέστης σε πολτό. Περιεκτικότητα σε νερό ≤ 70% και ≥ 45%, κολλώδους υφής χωρίς ξένες
προσµίξεις και ξερά άλατα του ασβεστίου.
β) Ασβέστης σε σκόνη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παραγωγού του.

2.2. Α∆ΡΑΝΗ ΘΡΑΥΣΤΑ Η ΣΥΛΛΕΚΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN
12620:2002, ΚΑΙ EN 13139:2002
2.2.1. Άµµος κονιαµάτων
Θραυστή ή συλλεκτή διαβαθµισµένη,
0/7, 0/5 χονδρόκοκκη,
0/3 µεσόκοκκη,
0/1 λεπτόκοκκη,
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καθαρή απαλλαγµένη από αργιλικές προσµίξεις και λοιπά βλαπτικά στοιχεία µε πλήρη και οµαλή
κοκκοµετρική διαβάθµιση.

2.2.2. Μαρµαρόσκονη
Από καθαρό µάρµαρο, λευκή, χωρίς προσµίξεις, µε πλήρη και οµαλή κοκκοµετρική διαβάθµιση,
λεπτόκοκκη 0-1 ή χονδρόκοκκη Νο1 έως 3 ανάλογα µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.

2.3. ΝΕΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1008:2002
Γενικά το πόσιµο νερό θεωρείται κατάλληλο.

2.4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ EN 480-1:1997, EN 934-2:2001
2.4.1. Χρωστικές (EN 12878:2005)
Καλά λειοτριµένες, αδιάλυτες στο νερό, ανθεκτικές στα αλκάλια. ∆εν πρέπει να επιδρούν στις
συνδετικές ύλες (τσιµέντο, ασβέστη).
Ρευστοποιητές (εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου)
Συγκολλητικά (εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου)
Στεγανοποιητικά (εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου)
Αντισυρρικνωτικά (εφαρµογή σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου)

2.5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
2.5.1.

Πλέγµατα γαλβανισµένα

α) Βάρους τουλάχιστον 1,6 kg/m² για εσωτερικά επιχρίσµατα,
β) Βάρους τουλάχιστον 1,9 kg/m² για εξωτερικά επιχρίσµατα και επιχρίσµατα επί πλεγµάτων.
Σηµειώνεται ότι η µελέτη µπορεί να προβλέπει την τοποθέτηση πλεγµάτων από άλλα υλικά
ανάλογα µε τη θέση και την επιφάνεια που θα επιχρισθεί.

2.5.2.

Σκοτίες, τέρµατα, αρµοί και ελαφρά γωνιόκρανα

Από εν θερµώ γαλβανισµένο µαλακό χαλυβδόφυλλο σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 1461:1999“
Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods
(ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και χαλύβδινων
στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών”. Θα τοποθετούνται σε εσωτερικά επιχρίσµατα.
Αντίστοιχα από ανοξείδωτο χάλυβα θα τοποθετούνται στα εξωτερικά επιχρίσµατα. Οι διατοµές θα
επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους ειδικών κατασκευαστών.

2.6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την εµπορική ονοµασία τους και τα δείγµατα
εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των
προµηθευτών τους και βεβαιώσεις ότι τα υλικά τους εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας της
παρούσας ΠΕΤΕΠ και έχουν στην διάθεση της Επίβλεψης όλα τα σχετικά επίσηµα πιστοποιητικά
συµµόρφωσης. Καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή
(παραγωγός, προµηθευτής) εκτός αν συναινέσει η Επίβλεψη σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
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Ο καθορισµός των υλικών και τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο
πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

2.7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα, θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης, θα ελέγχονται κατά την
είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν
προκαθοριστεί, είναι καινούργια, και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. οι σάκκοι του τσιµέντου
να είναι πρόσφατης παραγωγής και στεγνοί) οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η
ενσωµάτωσή τους στο έργο.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία και διενέργεια δοκιµασιών από
πιστοποιηµένο εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα.

2.8. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο στεγνό αεριζόµενο χώρο έτσι, ώστε να διευκολύνεται η
κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές κακώσεις, την βροχή και την
προσβολή τους από κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές κακώσεις που µπορούν να
προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο.
Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε µορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε
ξύλινες παλέτες έτσι ώστε να καταναλώνονται µε την σειρά προσκόµισής τους.
Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την
αποθήκευσή τους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες κατασκευής επιχρισµάτων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία
υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία, δηλαδή:
αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµιξης, παρασκευής και
διάστρωσης κονιαµάτων, µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός, χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε
άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν
τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του Επιβλέποντα.
ε) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση
που θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός
αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό.
ΠΕΤΕΠ:03-03-01-00
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3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών:
−

Ολοκλήρωση ενσωµάτωσης πλαισίων κουφωµάτων και ποδιών.

−

Τοποθέτηση των σωληνώσεων που πρόκειται να καλυφθούν.

−

Τοποθέτηση στηριγµάτων λοιπών κατασκευών στους τοίχους και τα λοιπά δοµικά στοιχεία που
προβλέπεται να επιχρισθούν.

−

Να έχει παρέλθει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των συστολών πήξης των κονιαµάτων.

−

Αποµάκρυνση εξοπλισµού λοιπών συνεργείων.

−

Καθορισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τυχόν υπολείµµατα προηγούµενων
εργασιών.

−

Έλεγχος των ανωτέρω από τον Επιβλέποντα και σχετική εντολή αυτού.

3.3. ΧΑΡΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Πλήρης οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη της θέσης στοιχείων που ενσωµατώνονται στα
επιχρίσµατα (τέρµατα, σκοτίες, ποταµοί, κορνίζες κλπ.) σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευής.
Η χάραξη θα υλοποιείται µε ράµµατα προς όλες τις διευθύνσεις και σήµανση στα επιχρισµένα
οικοδοµικά στοιχεία. Παράλληλα θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων
κατασκευών να δεχτούν επιχρίσµατα για να καθοριστούν οι απαιτούµενες επεµβάσεις σε αυτές και
να επιτευχθούν οι προβλεπόµενες από την µελέτη επιφάνειες και επίπεδα µέσα στις επιτρεπόµενες
ανοχές.
Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. Ο
εργολάβος θα παράσχει ό ,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον Επιβλέποντα.

3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ο συντονισµός µε τις παράλληλες εργασίες αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου των
επιχρισµάτων. Πλαίσια και ποδιές ανοιγµάτων, πλαίσια ερµαρίων και τα συναφή, σωληνώσεις
δικτύων, κουτιά διακλάδωσης, πίνακες, τα συναφή στηρίγµατα κλπ. θα πρέπει να έχουν
τοποθετηθεί και προστατευθεί µε κατάλληλα καλύµµατα, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται
µέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούµενος συντονισµός.

3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Οι επιφάνειες που θα επιχρισθούν θα προετοιµαστούν για να µην παρεµποδιστεί η πρόσφυση των
επιχρισµάτων µε:
α) Αφαίρεση λιπαρών υπολειµµάτων µε κατάλληλο απορρυπαντικό,
β) Αφαίρεση µούχλας µε µηκυτοκτόνο διάλυµα,
γ) Αφαίρεση εξανθηµάτων, υπολειµµάτων κονιαµάτων και σαθρών τµηµάτων µε βούρτσισµα,
δ) Αφαίρεση υπολειµµάτων από καλούπια (π.χ. κοµµάτια ξύλων, διογκωµένης πολυστερίνης,
καρφιών, συρµάτων κλπ.),
ε) Αποκοπή µεγάλων εξοχών και συµπλήρωση µεγάλων εσοχών µε κατάλληλο κονίαµα,

4/14

ΠΕΤΕΠ:03-03-01-00

ζ) Ύγρανση,
η) Αν οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά λείες και σκληρές χωρίς πόρους, επάλειψη µε εγκεκριµένο
συγκολλητικό υλικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

3.6. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Θα επιλέγεται και θα χρησιµοποιείται ενιαίος τύπος κονιάµατος από τον πιο κάτω πίνακα κατ’
όγκον αναλογίας υλικών:.
Τύποι Κονιαµάτων
ΤΥΠΟΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΗΣ
ΠΟΛΤΟΣ

1

Α∆ΡΑΝΗ

ΣΚΟΝΗ

1

ΑΜΜΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΟ

3,5 – 4,50
3,5 – 4,50
1

3,0 – 4,0
3,0 – 4,0

2

1

1

5–6
5–6
1,5

5–6
5–6

3
*

3

*

1

3

Επιτρέπεται να προστεθεί µέχρι 20% κατά βάρος του τσιµέντου ασβέστης για βελτίωση της
εργασιµότητας, µε ανάλογη ρύθµιση του νερού αν ο ασβέστης είναι µε την µορφή πολτού.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

1η

2η

3η

1η

2η

3η

Συνηθισµένο

ΤΡΙΦΤΟ

3

3ή2

2

3

3ή2

2ή1

σκυρόδεµα

ΠΕΤΑΧΤΟ

3

3

3

3

3

3

Συνηθισµένη

ΣΑΓΡΕ

3

3

3

3

3

3

λιθοδοµή

ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ

3

3

2

3

3ή2

2ή1

ΠΑΤΗΤΟ

3

3

2

3

3

3ή2

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

3

3

2

3

3

3ή2

ΤΡΙΦΤΟ

3

2

2

2

2

2ή1

Συνηθισµένη
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οπτοπλινθοδοµή

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Πορολιθοδοµή

Πλέγµα

ΠΕΤΑΧΤΟ

3

2

3

3

2

2ή1

ΣΑΓΡΕ

3

3

3

3

3

3

ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ

3

3ή2

2

2

2

2

ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

1η

2η

3η

1η

2η

3η

ΠΑΤΗΤΟ

3

3

3ή2

2

2

2ή1

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

3

3

3ή2

2

2

2ή1

ΤΡΙΦΤΟ

2

2

2

2

2ή1

2ή1

ΣΑΓΡΕ

2

2

2

2

2

2

ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ

2

2

2

2

2ή1

2ή1

ΠΑΤΗΤΟ

2

2

2

2

2

2

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

2

2

2

2

2

2

ΤΡΙΦΤΟ

3

3

3ή2

3

3

2

ΠΕΤΑΧΤΟ

3

3

3

3

3

3

ΣΑΓΡΕ

3

3

3

3

3

3

ΑΡΤΙΦΙΣΙΕΛ

3

3

3ή2

3

3

3ή2

∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

3

3

3

3

3

3

ΠΑΤΗΤΟ

3

3

3

3

3

3

Επιβάλλεται προσαρµογή µέσα στα όρια του πίνακα ανάλογα µε την ποιότητα της άµµου και της
περιεχόµενης σε αυτήν υγρασίας λαµβανοµένου υπ’ όψη ότι 7 όγκοι νωπής άµµου αντιστοιχούν σε
5 όγκους ξερής άµµου.
∆εν επιτρέπεται η αύξηση της ποσότητας νερού για βελτίωση της εργασιµότητας του κονιάµατος.
Σε περίπτωση χειρωνακτικής ανάµιξης εκτός δοχείου πρέπει να αυξάνεται η περιεκτικότητα σε
συνδετικές ύλες υπό µορφή σκόνης µέχρι 25%.
Η χρωστική θα προστίθεται στα ξερά αδρανή σε σταθερή ποσότητα και έως 5% των συνδετικών
υλών και θα αναµειγνύεται µέχρι να επιτευχθεί οµοιοχρωµία.
Εγκεκριµένο ρευστοποιιτικό, συγκολλητικό, αντισυρικνωτικό και στεγανοποιητικό θα προστίθεται σε
ποσότητα και µε τρόπο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του.
Τελικά το κονίαµα πρέπει να είναι οµοιόχρωµο και στο χέρι να σχηµατίζει µπάλα εύπλαστη που δεν
διαχέεται ανάµεσα στα δάκτυλα.
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Κατά τα λοιπά θα ακολουθούνται οι οδηγίες της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την δοκιµιοληψία και την διεξαγωγή δοκιµών σύµφωνα µε
τα σχετικά πρότυπα.
Θα παρασκευάζεται τόσο κονίαµα, όσο έχει την δυνατότητα το συνεργείο να διαστρώνει πριν
αρχίσει η πήξη του.
Παρασκευασµένο κονιάµα φυλάγεται µέχρι να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο που να µη χάνει νερό
και να µην βρωµίζει, προστατευµένο από ακραίες καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κρύο, ζέστη).
Σε συνθήκες παγετού (t≤4°) ή καύσωνα (t≥38°) δεν θα παρασκευάζεται κονίαµα.
Κονιάµατα που έχουν στεγνώσει ή έχουν αρχίσει να πήζουν (περίπου δύο ώρες από την
προσθήκη τσιµέντου στο µείγµα) δεν θα χρησιµοποιούνται.
Κονιάµατα που ξαναδουλεύονται µε προσθήκη νερού ή συνδετικής ύλης θα απορρίπτονται.
Κονιάµατα που έχουν πέσει στα δάπεδα θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται.

3.7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ. ΠΑΧΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Γενικά τα επιχρίσµατα θα έχουν συνολικό ελάχιστο πάχος 15 mm και µέγιστο:
α) Λιθοδοµές έως 25 mm,
β) Πλινθοδοµές έως 25 mm,
γ) Σκυρόδεµα από καλούπι έως 20 mm,
δ) Οροφές έως 16 mm,
ε) Σε πλέγµατα έως 20 mm,
στ) Αρτιφισιέλ έως 38 mm.
Τα επιχρίσµατα θα κατασκευάζονται σε τρεις στρώσεις.
• Η πρώτη ραντιστή (στρώση σύνδεσης) πάχους όσο το µέγεθος του µέγιστου κόκκου µε κονίαµα
του πιο πάνω πίνακα και
α) άµµο 0 / 7 (χονδρόκοκη) για τα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσµατα,
β) άµµο 0 / 5 (χονδρόκοκη) για τις οροφές.
• Η δεύτερη (λάσπωµα) µέσου πάχους 14 mm και 10 mm για οροφές µε τα κονίαµατα 1 ή 2 του
πιο πάνω πίνακα και
α) άµµο 0 / 5 (χονδρόκοκη) για τα εξωτερικά επιχρίσµατα,
β) άµµο 0 / 3 (µεσόκοκη) για τα εσωτερικά και τις οροφές.
• Η τρίτη µέσου πάχους 5 mm µε τα κονιάµατα 1 ή 2 του πιο πάνω πίνακα και
α) µαρµαρόσκονη ή άµµο 0 / 3 (µεσόκοκη) γιά τα εξωτερικά επιχρίσµατα,
β) µαρµαρόσκονη ή άµµο 0 / 1 (λεπτόκοκη) για τα εσωτερικά και τις οροφές.
• Κάθε επόµενη στρώση κονιάµατος θα πρέπει να είναι ασθενέστερη από την προηγούµενη. Η
1η στρώση θα είναι ασθενέστερη από το προς επίχριση υπόβαθρο.
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3.8. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Τα επιχρίσµατα θα διαστρώνονται πάντοτε από επάνω προς τα κάτω, αφού έχουν προστατευτεί µε
φύλλα οικοδοµικού χαρτιού, πολυαιθυλενίου ή ειδικές αφαιρούµενες επαλείψεις τα οικοδοµικά
στοιχεία που δεν προβλέπεται να επιχριστούν.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα επιλέγονται τα σηµεία «αρµών εργασίας» και η διάστρωση
των επιχρισµάτων θα εκτελείται µε αυτό το δεδοµένο, ώστε οι αρµοί εργασίας να µην γίνονται
αντιληπτοί στα τελειωµένα επιχρίσµατα.
Στα σηµεία αλλαγής υποβάθρου, θα τοποθετείται λωρίδα πλέγµατος, πλάτους τουλάχιστον 300
mm συµµετρικά στον αρµό αλλαγής που στερεώνεται µε πλατυκέφαλα γαλβανισµένα εν θερµώ
καρφιά.
Στα σηµεία όπου δεν είναι επιθυµητό να επικολληθεί κονίαµα και δεν υπερβαίνουν σε πλάτος τα
200 mm (π.χ. τµήµα κατακόρυφης σωλήνωσης), το τµήµα θα καλύπτεται µε οικοδοµικό χαρτί
τύπου (KRAFT) ή ανάλογου τύπου και θα τοποθετείται λωρίδα πλέγµατος πλατύτερη, τουλάχιστον
κατά 50 mm, από κάθε πλευρά του χαρτιού και θα στερεώνεται όπως πιο πάνω.
Σε µεγαλύτερα κενά θα κατασκευάζεται επίχρισµα επί πλέγµατος µε σκελετό (βλ. πιο κάτω).
Στα σηµεία όπου διαπιστώνεται η ανάγκη επίστρωσης µεγαλύτερου πάχους κονιάµατος, θα
διαστρώνεται επίσης πλέγµα όπως πιο πάνω.
Τα υποστρώµατα επιχρισµάτων θα διατηρούνται νωπά κατά την διάστρωση µε ψεκασµό.
α) Πρώτη στρώση
Θα εκτελεστεί µε εκτόξευση του κονιάµατος µε κατάλληλη πιστοποιηµένη µηχανή ή χειρωνακτικά
µε το µυστρί και θα διατηρηθεί νωπή µέχρι την πήξη του κονιάµατος.
Η στρώση θα είναι πλήρης, τραχειά, οµοιόµορφη και θα καλύπτει όλο το υπόβαθρο.
Μετά την πάροδο 3 ηµερών θα αρχίσουν οι εργασίες της δεύτερης στρώσης.
β) ∆εύτερη στρώση
Θα κατασκευάζονται τάκοι ζυγίσµατος από κονίαµα της δεύτερης στρώσης επάνω, κάτω και ανά
800 mm το πολύ, µε βάση τα ράµµατα της χάραξης των επιχρισµάτων, πάνω στην 1η στρώση που
έχει υγρανθεί µε ψεκασµό.
Θα ζυγίζονται µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και θα τοποθετούνται σκοτίες, τέρµατα, αρµοί,
γωνιόκρανα κλπ, τα οποία θα στερεώνονται µε γαλβανισµένα πλατυκέφαλα καρφιά και τοπικά µε
κονίαµα.
Θα γεµίζονται µε το κονίαµα της δεύτερης στρώσης κατακόρυφοι οδηγοί µεταξύ των τάκων,
ζυγισµένοι και αλφαδιασµένοι µε ράµµατα και πήχεις.
Θα ελέγχονται οι θέσεις των ενσωµατωµένων στους τοίχους στοιχείων (πλαίσια κουφωµάτων,
κουτιά διακλαδώσεων διακοπτών κλπ.), ώστε να βρίσκονται όλα στο νοητό επίπεδο του
τελειωµένου επιχρίσµατος και θα διορθώνονται όλες οι αποκλίσεις.
Μόλις τα κονιάµατα των οδηγών πήξουν και παρέχουν εξασφαλισµένη βάση για την ανάσυρση του
πήχη (υπό κανονικές συνθήκες τουλάχιστον την επόµενη ηµέρα) θα ψεκάζεται το υπόστρωµα,
ώστε να είναι νωπό και θα γεµίζουν τα κενά µεταξύ των οδηγών µε κονίαµα που εκτοξεύεται από
την µηχανή ή χειρωνακτικά µε το µυστρί. Το κονίαµα που εκτοξεύτηκε θα στρώνεται µε την
ανάσυρση ξύλινου πήχη και πίεση, ώστε να στρώνεται µεταξύ των οδηγών και να είναι ακριβώς
συνεπίπεδο µε αυτούς.

8/14

ΠΕΤΕΠ:03-03-01-00

Η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή ώστε να προκύψει συνολικά επίπεδη “σπυρωτή” επιφάνεια,
κατάλληλη για την πρόσφυση της επόµενης στρώσης. Αν η επιφάνεια που προκύπτει είναι λεία, θα
εκτραχύνεται µε βούρτσισµα στα πρώτα στάδια της πήξης του κονιάµατος. Το διαστρωθέν κονίαµα
θα διατηρηθεί νωπό µε ψεκασµό µέχρι την διάστρωση της επόµενης στρώσης, 7-10 ηµέρες
αργότερα, ώστε το κονίαµα να πήξη οµαλά χωρίς ρηγµατώσεις.
γ) Τρίτη στρώση
Πριν από την διάστρωση της τρίτης και τελευταίας στρώσης ελέγχεται η επιπεδότης, η αντοχή, η
πρόσφυση της προηγούµενης στρώσης, ότι δεν υπάρχουν κούφια και εύθριπτα τµήµατα, εσοχές ή
εξοχές και όλα τα ελαττωµατικά τµήµατα θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται µε το
κονίαµα της δεύτερης στρώσης. ∆εν επιτρέπεται καµµία διόρθωση της δεύτερης στρώσης µε το
κονίαµα της τρίτης στρώσης.
Οι επιφάνειες της δεύτερης στρώσης ψεκάζονται µε νερό, ώστε να είναι νωπές κατά την διάστρωση
της τρίτης στρώσης.
Η τρίτη στρώση αποδίδει στο επίχρισµα την υφή και το χρώµα του και ολοκληρώνει την
στεγανότητα και την αντοχή του στον χρόνο. Για τον λόγο αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιµεληµένη σε
ότι αφορά τα υλικά, την ανάµιξή τους, την διάστρωση του κονιάµατος και τέλος την πήξη του.
Η τρίτη στρώση διαστρώνεται σε δύο φάσεις µε µηχανή εκτόξευσης ή χειρωνακτικά µε το µυστρί.
Στην πρώτη φάση το εκτοξευόµενο κονίαµα σε λεπτό στρώµα καλύπτει όλη την επιφάνεια και
πιέζεται εντός της τραχείας επιφάνειας της δεύτερης στρώσης. Μόλις αρχίσει να τραβάει και να
συνδέεται µε την δεύτερη στρώση, ακολουθεί η δεύτερη φάση:
•

Πεταχτή, ώστε να αποδώσει οµοιόµορφη και χωρίς τρεξίµατα τραχειά επιφάνεια (πεταχτό).
Ανάλογα µε το ανάγλυφο που έχει αποφασιστεί θα επιλέγεται και το µέγεθος των κόκκων του
αδρανούς. ∆είγµα εργασίας είνα απαραίτητο.

•

Ραντιστή µε “θυµαράκι” ή “µηχανή σαγρέ”, ώστε να αποδώσει οµοιόµορφη επιφάνεια σαγρέ.
Ανάλογα µε το ανάγλυφο που έχει αποφασιστεί θα επιλέγεται και το µέγεθος των κόκκων του
αδρανούς. Είναι δυνατό να επιλεγεί και περιορισµένης κοκκοµετρικής σύνθεσης ή µονόκοκκο
αδρανές. Το µίγµα πρέπει να εκτοξευθεί πριν, όσο το κονίαµα της 1ης φάσης είναι νωπό.
∆είγµα εργασίας είνα απαραίτητο.

•

Τριπτή, όπου το κονίαµα στο πρώιµο στάδιο της πήξης του επιπεδώνεται µε ελαφριά πίεση και
τρίψιµο µε ξύλινο τριβίδι και στην συνέχεια διαβρέχεται µε ασβεστόνερο και τρίβεται πάλι µε
τριβίδι επενδεδυµένο µε λάστιχο, µέχρις ότου το κονίαµα λειανθεί τελείως. Η επεξεργασία θα
γίνει µε προσοχή, ώστε να µη βγαίνουν στην επιφάνεια οι συνδετικές ύλες.

•

Αρτιφισιέλ

Η τρίτη στρώση διαστρώνεται παχύτερη έως 18 mm και επιπεδώνεται όπως πιο πάνω (τριπτό).
Στη συνέχεια επί του στεγνού επιχρίσµατος σχεδιάζονται οι ταµπλάδες, οι ταινίες και οι αρµοί και µε
κατάλληλο εργαλείο (κουτάλι, χτένι κλπ) λαξεύεται το κονίαµα στους ταµπλάδες και τους αρµούς.
Μετά το τέλος της λάξευσης ακολουθεί καθαρισµός των επιφανειών και ψεκασµός µέχρι να πήξει
τελείως το κονίαµα.
∆είγµα εργασίας είναι απαραίτητο.
•

Πατητό

Όπως το τριπτό, αλλά µετά το πρώτο τρίψιµο ακολουθεί πάτηµα µε το µυστρί.
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Το πάτηµα θα είναι τόσο, όσο απαιτείται για το στρώσιµο της επιφάνειας χωρίς οι συνδετικές ύλες
να βγαίνουν σ’ αυτήν.
•

∆ιακοσµήσεις µε κονιάµατα

Με το κονίαµα της δεύτερης στρώσης και µε διαδοχικές επιστρώσεις είναι δυνατόν να
διαµορφωθούν σχήµατα όπως κορνίζες, ποταµοί και κυµµάτια, των οποίων το συνολικό πάχος
επίστρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mm χωρίς οπλισµό και τα 100 mm µε οπλισµό από
πλέγµα καρφωµένο στο υπόστρωµα και ενσωµατωµένο στις γειτονικές επιφάνειες.
Μεγαλύτερα µεγέθη απαιτούν ανάλογη διαµόρφωση του υποβάθρου (τοίχου).
Μετά την ολοκλήρωση της 2ης στρώσης και στα σηµεία όπου θα κατασκευασθεί η διακόσµηση,
στερεώνονται ζυγισµένοι και αλφαδιασµένοι προσεκτικά ξύλινοι πήχεις και µεταλλικά στοιχεία (βλ.
πιο πάνω) που ορίζουν την γενική µορφή της διακόσµησης. ∆ιαβρέχεται το υπόστρωµα και
διαδοχικά κατά λεπτές στρώσεις (έως 20 mm) επιστρώνεται µε εκτόξευση το κονίαµα της 2ης
στρώσης το οποίο διαµορφώνεται µε τράβηγµα ξύλινου καλουπιού µε το επιλεγµένο βασικό σχέδιο
κορνίζας, κυµατίου, ποταµού κλπ. πάνω στους ξύλινους πήχεις που έχουν ήδη τοποθετηθεί ως
καλούπι της διακόσµησης.
Μετά την πήξη του κονιάµατος της δεύτερης στρώσης ακολουθεί η τρίτη στρώση. Το καλούπι θα
έχει την τελική µορφή του διακοσµητικού στοιχείου.
Επιχρίσµατα επί µεταλλικού πλέγµατος όταν πίσω από το πλέγµα υπάρχει κενό.
Έλεγχος ότι ο σκελετός που φέρει το πλέγµα είναι καλά στερεωµένος στις γειτονικές κατασκευές
και είναι επαρκώς προστατευµένος από οποιαδήποτε προσβολή στον χρόνο, µε ασφαλτικό. Στην
κατασκευή του σκελετού θα ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις των φύλλων του πλέγµατος, ώστε να
παρέχουν ικανοποιητικό υπόβαθρο για την πρόσδεσή του.
Στην συνέχεια τοποθετούνται τα φύλλα του πλέγµατος µε την ίδια φορά και την κατά µήκος πλευρά
εγκάρσια στον σκελετό, φροντίζοντας οι άκρες του πλέγµατος να συµπίπτουν µε στοιχείο του
σκελετού.
Το πλέγµα προσδένεται στον σκελετό µέσω αποστατών µε διπλό µαλακό εν θερµώ γαλβανισµένο
σύρµα Φ 1,2 mm, ανά 100 mm, από το µέσο προς τα άκρα, ώστε να επιπεδώνεται και να
τεντώνεται σωστά µε τα δεσίµατα γυρισµένα προς τον σκελετό.
Τα φύλλα του πλέγµατος της επόµενης στρώσης θα είναι µετακινηµένα σε σχέση µε τα φύλλα της
προηγούµενης τουλάχιστον κατά ¼ πλάτους φύλλου. Μεταξύ των φύλλων θα υπάρχει
αλληλοεπικάλυψη είτε κατά 25 mm, τουλάχιστον όταν η ένωση συµπίπτει µε στοιχείο του σκελετού,
είτε κατά 50 mm µε τα πλέγµατα δεµένα µεταξύ τους ανά 100 mm, όταν η ένωση είναι ελεύθερη.
Στις γωνίες που συντρέχουν περισσότερα από δύο πλέγµατα τα επιπλέον θα κόβονται, ώστε να µη
δηµιουργείται πολύ χοντρή (παχιά) ένωση. Το πλέγµα θα επεκτείνεται και στα γειτονικά υπόβαθρα
όπου θα καρφώνεται µε πλατυκέφαλα γαλβανισµένα καρφιά ανά 100 mm.
Αν στην περίµετρο του σκελετού προβλέπεται αρµός, αυτός θα διαµορφώνεται µε τέρµατα που
προσδένονται στον σκελετό και το πλέγµα, ζυγισµένα καθ’ όλες τις διευθύνσεις.
Τα καρφιά, τα δεσίµατα και τα κοµµένα άκρα του πλέγµατος θα προστατευτούν µε ασφαλτικό.
Επί του πλέγµατος θα διαστρωθεί κονίαµα πρώτης στρώσης οπλισµένο µε 120 gr/m³ ίνες γυαλιού
µε αντοχή στα αλκάλια ή ίνες πολυπροπυλενίου.
Η διάστρωση θα γίνει µε εκτόξευση από µηχανή ή χειρωνακτικά µε το µυστρί και το κονίαµα θα
πιεστεί στο πλέγµα έτσι, ώστε να ξεχειλίσει από πίσω και να περιβάλλει όσο το δυνατό
περισσότερα µέλη του πλέγµατος.
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Μετά την διάστρωση το κονίαµα θα διατηρηθεί νωπό µέχρι την πήξη του.
Η δεύτερη και τρίτη στρώση κατασκευάζονται όπως πιο πάνω.
Επίχρισµα επί µεταλλικού πλέγµατος όταν πίσω από το πλέγµα έχουν τοποθετηθεί µονωτικές
πλάκες.
Έλεγχος ότι οι µονωτικές πλάκες έχουν τοποθετηθεί και στρωθεί σε πλήρη επαφή µε το υπόβαθρο,
οι αρµοί τους είναι µηδενικοί και αποτελούν ενιαίο µονωτικό µανδύα.
Στη συνέχεια τοποθετείται µε µηχανικό τρόπο στην επιφάνεια των πλακών οικοδοµικό χαρτί και
ανοξείδωτο πλέγµα (βροχίδα 15x15 mm), τα οποία στερεώνονται στο υπόβαθρο µε ειδικά
διαστελλόµενα πλατυκέφαλα ανοξείδωτα καρφιά 12/m² ισοµοιρασµένα στην επιφάνεια.
Τα φύλλα του πλέγµατος θα τοποθετούνται κατ’ αναλογία µε όσα πιο πάνω προδιαγράφονται, θα
είναι τεντωµένα και θα σχηµατίζουν ενιαίο επίπεδο και οµαλό στρώµα.
Επί του πλέγµατος θα διαστρωθεί επίχρισµα όπως πιο πάνω. Το συνολικό πάχος του
επιχρίσµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 mm
Αρµοί διαστολής κτιρίου – Αρµοί διαστολής εργασιών
Οι αρµοί διαστολής του κτιρίου θα διαµορφώνονται εναλλακτικά:
1) µε την τοποθέτηση τερµάτων όπως πιο πάνω και από τις δύο πλευρές του αρµού,
2) µε την τοποθέτηση των υποδοχών του τελικού τυποποιηµένου αρµοκάλυπτρου κατά τρόπο
αντίστοιχο µε τα τέρµατα,
3) µε την τοποθέτηση ξύλινων πήχεων κάθετων στα άκρα του αρµού και σφήνωσή τους µε τάκους
από διογκωµένη πολυστερίνη. Οι πήχεις θα είναι ζυγισµένοι, ώστε να αποτελούν οδηγούς για
την επίστρωση και θα αφαιρούνται µετά την σκλήρυνση των επιχρισµάτων.
Ο αρµός διαστολής του κτιρίου θα προστατεύεται από το εκτοξευόµενο κονίαµα µε ειδική ξύλινη
σανίδα ή τάκους από διογκωµένη πολυστερίνη αντίστοιχου πλάτους, η οποία θα αφαιρείται
προκειµένου να ακολουθήσει η σφράγιση και κάλυψή του σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ.
Οι αρµοί διαστολής εργασιών θα διαµορφώνονται είτε µε τυποποιηµένο αρµό (βλ. πιο πάνω), είτε
µε ξύλινο σφηνοειδή πήχη στερεωµένο στο υπόβαθρο, ο οποίος θα αφαιρείται µετά την σκλήρυνση
των επιχρισµάτων, είτε τέλος µε κόψιµο µε κατάλληλο κόφτη και την βοήθεια οδηγού, αφού
ολοκληρωθεί το επίχρισµα χωρίς διακοπή.
Μετά την διαµόρφωση του αρµού ακολουθεί η κάλυψη και σφράγισή του όπου απαιτείται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ.

3.9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
α) Όταν η θερµοκρασία είναι ή αναµένεται να είναι ίση ή χαµηλότερη των 4 C° ή ίση ή ψηλότερη
των 38° C, οι εργασίες θα διακόπτονται.
β) Όταν πνέουν ισχυροί ξηροί άνεµοι, οι εργασίες θα διακόπτονται.
γ) Όταν οι επιφάνειες που θα επιχρισθούν έχουν εκτεθεί σε βροχή ή όταν αµέσως µετά την
εργασία αναµένεται βροχή.
δ) Η 3η στρώση (λεπτό) θα επιδιώκεται να εκτελείται όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος
κυµαίνεται µεταξύ 15° C και 30° C και δεν πνέουν άνεµοι.
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ε) Τα επιχρίσµατα κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες
στο εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήµατα).
στ) Οι εργασίες θα διατηρούνται νωπές κατά την διάρκεια κατασκευής και τουλάχιστον 72 ώρες
µετά την ολοκλήρωσή τους.
ζ) Εργασίες που για σοβαρό λόγο πρέπει να εκτελεστούν στο σώµα επιχρισµάτων και µπορούν να
διαταράξουν την αντοχή των κονιαµάτων θα επιχειρούνται τουλάχιστον 8 µέρες µετά την
διάστρωσή τους.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας.
Ειδικότερα τα επιχρίσµατα θα ελέγχονται:
α) ως προς την πρόσφυση στο υπόστρωµα, να είναι πλήρης, χωρίς κούφια ή κενά τµήµατα (όλες
οι στρώσεις)
β) ως προς την αντοχή και συνοχή του κονιάµατος, η οποία θα πρέπει να είναι η
προδιαγραφόµενη και οµοιόµορφη (όλες οι στρώσεις)
γ) να µην έχουν σκασίµατα, τριχιάσµατα, πορώδη τµήµατα (τρίτη στρώση)
δ) να µη διακρίνονται συναρµογές των οδηγών, των στρώσεων και των αρµών εργασίας και οι
τυχόν διορθώσεις ελαττωµάτων (2η και 3η στρώση)
ε) οι γωνίες να είναι πλήρεις και ευθείες, οι συναρµογές µε άλλα δοµικά στοιχεία να είναι ευθείες,
συνεπίπεδες και οµαλές
στ) να είναι επίπεδα καθ’ όλες τις διευθύνσεις, κατακόρυφα και οριζόντια µέσα στις ανοχές που
προσδιορίζονται πιο κάτω.

4.2. ΑΝΟΧΕΣ
Κατακόρυφα όχι περισσότερο από ± 6 mm στα 3,00 m
Οριζόντια όχι περισσότερο από ± 6mm στα 3,00 m
Στο πάχος του τοίχου: όχι περισσότερο από - 6 mm και + 12 mm
Στην επιπεδότητα της επιφάνειας: όχι περισσότερο από ± 2 mm, ελεγχόµενη µε κανόνα 3,00 m
προς όλες τις διευθύνσεις.
Κατασκευές µε αποκλίσεις που ξεπερνούν τις πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης
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και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96
και Π.∆ 159/99 κλπ)
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
•

Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή
αντοχής σε διάτρηση.

•

Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks
-- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

•

Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -Κράνη προστασίας.

•

Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές
τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα
υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα
άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις
επόµενες εργασίες.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα µε τα
καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των Ενιαίων
Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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EN 12878:2005

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or
lime - Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες για το
χρωµατισµό δοµικών υλικών, που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον
ασβέστη - Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµής

EN 13139:2002

Aggregates for mortar (Incorporating corrigendum May 2004) -- Αδρανή
κονιαµάτων (περιλαµβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004)

EN 1367-5:2002

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 5:
Determination of resistance to thermal shock -- ∆οκιµές για τον
προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές
µεταβολές - Μέρος 5: Προσδιορισµός της αντοχής σε θερµικό πλήγµα.

EN 932-2:1999

Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing
laboratory samples. -- ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
2: Μέθοδοι ελάττωσης ποσότητας δείγµατος. 2.1.2. ∆οκιµές γεωµετρικών
ιδιοτήτων.

EN 13755:2001

Natural stone test methods - Determination of water absorption at
atmospheric pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων.
Προσδιορισµός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατµοσφαιρική πίεση.

EN 1008:2002

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from
processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό
ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και
αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού.

EN 197-1:2000

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα.

EN 459-1:2001

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria -∆οµική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια
συµµόρφωσης.

EN 12620:2002

Aggregates for concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων

EN 480-1:1997

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing -- Πρόσθετα
σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων. Μέρος 1: Σκυρόδεµα και
κονίαµα αναφοράς για την εκτέλεση δοκιµών

EN 934-2:2001

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα
σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και
επισήµανση.)
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