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ΠΕΤΕΠ

03-07-01-01

ANTIKEIMENO

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αναφέρεται στα ξύλινα καρφωτά δάπεδα που τοποθετούνται σε φέρουσες
πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος ή σε στρώσεις σκυροδέµατος επί εδάφους, µε παρεµβολή
ξύλινου σκελετού, µετά ή άνευ ψευδοδαπέδου και αφορά: τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας
υλικών και εργασίας, ώστε τα δάπεδα να κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα άρθρα και τις
παραγράφους της παρούσης ΠΕΤΕΠ, ως και τις ειδικές αναφερόµενες διατάξεις από πλευράς:
-

Αποφυγής µετάδοσης κτυπογενών θορύβων

-

Περιορισµού εναλλαγών θερµότητας από χώρο σε χώρο δια των δαπέδων

-

Αποφυγής διόδου υγρασίας ή υδρατµών από το έδαφος (εφ’ όσον εδράζονται σε αυτό) ή από
τους κάτωθεν αυτού χώρους προς τα δάπεδα

-

Αποφυγής τριγµών κατά τη χρήση τους

-

Αερισµού της ξύλινης υποδοµής τους

-

∆ηµιουργίας κατάλληλης υποδοµής για τα ειδικά καρφωτά δάπεδα (γυµναστήρια)

-

∆ηµιουργίας συνθηκών αντοχής στο χρόνο

1.2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
EN 300:1997

Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications -Σανίδες που απαρτίζονται από λεπτές, µακριές και προσανατολισµένες
πολυστοιβάδες (OSB) - Ορισµοί, κατάταξη και προδιαγραφές

EN 312:2003

Particleboards - Specifications -- Μοριοσανίδες. Προδιαγραφές

EN 335-1:1992

Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard classes of
biological attack - Part 1: General -- Αντοχή στο χρόνο των ξύλων και των
παραγώγων τους - Καθορισµός κατηγοριών κινδύνων βιολογικών
προσβολών. Μέρος 1 - Γενικά

EN 335-2:1992

Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard classes of
biological attack - Part 2: Application to solid wood -- Αντοχή στο χρόνο των
ξύλων και των παραγώγων τους - Καθορισµός κατηγοριών κινδύνων
βιολογικών προσβολών. Μέρος 2 - Εφαρµογή στα ολόσωµα ξύλα

EN 335-3:1995

Durability of wood and wood-based products - Definition of hazard classes of
biological attack - Part 3: Application to wood-based panels -- Αντοχή στο
χρόνο των ξύλων και των παραγώγων τους - Καθορισµός κατηγοριών
κινδύνων βιολογικών προσβολών. Μέρος 3 - Εφαρµογή σε παράγωγα ξύλου

EN 687:1997

Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a
corkment backing -- Ελαστικές επιστρώσεις δαπέδων. Προδιαγραφές για
απλό και διακοσµηµένο πλαστικό δάπεδο σε υπόστρωµα από φελλό

EN 13226:2002

Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues -- Ξυλεία
δαπέδων - Συµπαγή στοιχεία παρκέτων µε εγκοπές ή/και γλωσσίδια (ξύλινες
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ραµποταρισµένες σανίδες)
EN 13227

Wood flooring - Solid lamparquet products -- Ξυλεία δαπέδων - Συµπαγή
προϊόντα παρκέτων

EN 13489:2002

Wood flooring - Multi-layer parquet elements -Πολυστρωµατικά στοιχεία παρκέτων

EN 13629:2002

Wood flooring - Solid pre-assembled hardwood board -- Ξυλεία δαπέδων Συµπαγής προσυναρµολογηµένη σανίδα σκληρής ξυλείας

EN 13990:2004

Wood flooring - Solid softwood floor boards -- ∆άπεδα από ξύλο - Σανίδες
από συµπαγή µαλακή ξυλεία για δάπεδα

Ξυλεία δαπέδων -

NF B 54-000

Λωρίδες δαπέδων ολόσωµων ξύλων. Χαρακτηριστικά µορφοποίησης

NF B 54-001

Κατηγορίες λωρίδων δαπέδων από ολόσωµη δρυ

NF B 54-002

Κατηγορίες λωρίδων δαπέδων από ολόσωµη καστανιά

NF B 54-005

Κατηγορίες λωρίδων δαπέδων από ολόσωµη ερυθροελάτη (Σουηδική)

NF B 54-008

Κατηγορίες και µορφοποίηση λωρίδων µωσαϊκών δαπέδων

NF B 54-010

Κατηγορίες και µορφοποίηση λωρίδων για κόλληση δαπέδων εκτός των
µωσαϊκών δαπέδων

NF B 54-011

Κατηγορίες και µορφοποίηση ξύλινων λωρίδων κολλούµενων µεταξύ τους και
τοποθετουµένων επί ελαστικής στρώσης

NF X 40-500

Προστασία των ξύλων από βιολογικούς παράγοντες (µικροοργανισµούς)

NF X 40-501

Προστασία των ξύλων από τερµίτες

Βιβλιογραφία
1. NFP 63-201-1

Τοποθέτηση καρφωτών δαπέδων λωρίδων

(DTU 51.1/2004)
2. NFP 63-204-1

Τοποθέτηση πλωτών κολλούµενων µεταξύ των λωρίδων

(DTU 51.11/1997)
3. .NFP 63-202

Κολλητά δάπεδα

(DTU 51.2/1995)
4. . NFP 63-203-1 Ξύλινα δάπεδα από ολόσωµα ξύλα ή παράγωγά τους
(DTU 51.3/1983-1998)
5. Κώστα Σιµόπουλου

“Το ξύλο”

∆ασολόγου
6. Τεχνικές Προδιαγραφές Εθνικής Τράπεζας – 10Α ∆άπεδα

2.

ΕΙ∆Η ΞΥΛΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ – ΥΛΙΚΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ

2.1. ΕΙ∆Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
Τα είδη της ξυλείας διαχωρίζονται ανάλογα της θέσης όπου τοποθετούνται:
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-

Σε ξυλεία του κυρίως δαπέδου (στρώση χρήσης ή κυκλοφορίας)

-

Σε ξυλεία για την υποδοµή τοποθέτησης (καδρονάρισµα – ψευδοδάπεδο)

ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01

2.1.1

Ξυλεία σε λωρίδες για δάπεδα κυκλοφορίας

1. ∆ρυς (QUERCUS) (Q)
Τα είδη της ξυλείας που προτιµώνται είναι από την έµµισχη και την άµισχη δρυ που
προέρχονται από τη Σλοβανία, Γαλλία, Πολωνία, Γερµανία, Ρουµανία, Β. Αµερική και τη
Μακεδονία. Ο χρωµατισµός των ξύλων αυτών κυµαίνεται για την περιοχή του σοµφόξυλου από
ανοιχτό κίτρινο έως ανοιχτό καστανό, που γίνεται χρυσοκάστανο ή καστανό πλησιάζοντας το
καρδιόξυλο.
Στην Ελλάδα διακινείται ως δρυς ένα είδος ευκάλυπτου από τη Τασµανία µε παραπλήσιες µε τη
δρυ ιδιότητες.
2. Καστανιά (CASTANEA SATIVA, VESCA, VULGARIS)
Η ξυλεία της καστανιάς προέρχεται από τη Ν.Αµερική, η µελανή και χαµηλή καστανιά από την
Ιαπωνία και την Κίνα και από Ελληνικά δάση της Χαλκιδικής (Αγιο Όρος, Αρναία).
Η µηχανική αντοχή του ξύλου της καστανιάς είναι µικρότερη από την αντίστοιχη της δρυός,
παρουσιάζει όµως µεγαλύτερη σταθερότητα στις διαστάσεις.
Από πλευράς χρώµατος το καρδιόξυλο έχει καστανή απόχρωση όµοια µε το χρώµα της δρυός,
το δε σοµφόξυλο ανοιχτό καστανόχρωµα.
3. Καρυδιά (JUGLANIS REGIAL)
Η ξυλεία της καρυδιάς προέρχεται από την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, από τη Σλοβενία, την
Αµερική και από την Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη, Αγ. Όρος). Παρουσιάζει µέτρια σταθερότητα
διαστάσεων, το δε σοµφόξυλο εµποτίζεται εύκολα. Από πλευράς χρώµατος, το καρδιόξυλο
είναι καστανό (σοκολατί) µε σκοτεινότερες περιοχές. Το σοµφόξυλο είναι ανοιχτό
χρυσοκάστανο ή λευκωτό. Σπάνια χρησιµοποιείται για δάπεδα.
4. Οξυά (FAGUS SILVATICA)
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται για ξυλεία πατωµάτων, διότι εύκολα προσβάλεται από µύκητες
και έντοµα, τόσο σαν δέντρο όρθιο ή κατακείµενο, όσο και ενσωµατωµένο σε διάφορες
κατασκευές.
5. Ερυθρελάτη (EPICEA)
Προέρχεται κυρίως από τις βόριες περιοχές Ευρώπης (πέραν του 57ου παράλληλου) ή από
ορεινές περιοχές Κεντρικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα βρίσκεται µόνο στο δάσος Ελατία της
∆υτικής Ροδόπης (ονοµάζεται Λιάχα). Το χρώµα της ερυθρελάτης άσπρο προς καστανοκίτρινο
στιλπνό.
Έχει επικρατήσει η ερυθρέλατη να ονοµάζεται Σουηδική, παρ’ όλο που προέρχεται απ’ όλες τις
βόριες περιοχές.
6. Τροπικά ξύλα
Τα τροπικά ξύλα προέρχονται κυρίως από την Αφρική, χρησιµοποιούνται όµως και από την
Βραζιλία και Ιάβα.
∆άπεδα µε τροπικά ξύλα σε µεγάλες επιφάνειες τοποθετούνται σε χώρους µε έντονη χρήση
(συναθροίσεις κοινού) χάρις τη µεγάλη πυκνότητα τους και στη σκληρότητά τους. Προϋπόθεση
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για χρήση παρόµοιων ξύλων είναι να έχουν φουρνισθεί και πολλές φορές να έχουν ατµισθεί,*
ώστε να είναι απαλλαγµένα από έντοµα, µύκητες που συνήθως υπάρχουν στα τροπικά ξύλα.
Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι, ότι πρέπει να προέρχονται κυρίως από το εγκάρδιο τµήµα του
κορµού.
Και για τις δύο ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν επίσηµα πιστοποιηµένα του
προµηθευτή.
Τα κυριότερα τροπικά ξύλα είναι:
α. το WENGE από το Καµερούν, σε χρώµατα σκούρο – κίτρινο µε µαύρα νεύρα. Πυκνότητας
0,9.
β. το IROKO από την Ακτή του Ελεφαντοστού και το Καµερούν, σε χρώµατα καφεκόκκινο σε
διάφορες αποχρώσεις ανάλογα της περιοχής. Πυκνότητας 0,7.
γ. το ANGELIQUE από τη βόρεια Βραζιλία, τη Γαλλική Γουϊάνα και το Σουρινάµ. Σε χρώµατα
κοκκινωπό – ιοχρούν. Πυκνότητα 0,9.
δ. το WACAPOU από τη Γουϊάνα. Σε χρώµατα σκούρο καφέ µε ανοιχτόχρωµες ραβδώσεις.
Πυκνότητα 0,9.
Τα τροπικά ξύλα, στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται σε µεγάλες επιφάνειες
τοποθετούνται στα δάπεδα, ως φιλέτα για διακοσµητικές διατάξεις, και ως λωρίδες για διάφορες
διακοσµητικές συνθέσεις σε συνδυασµό µε άλλα είδη ξύλων τοποθετούµενες συνήθως στο
µέσο των χώρων ή περιµετρικά.

2.1.2

Ξυλεία για καδροναρίσµατα και ψευδοδάπεδα

1. Λευκή ξυλεία από Ελάτη
Προέρχεται από τα δάση της Κεντρικής
Γιουγκοσλαβίας, Ρουµανίας, Ρωσίας, Ελλάδας).

Ευρώπης

(Αυστρίας,

Γαλλίας,

Ελβετίας,

Πρόκειται για ξύλο µε χρώµα λευκό µατ, δεν έχει ρητινώδη οσµή ούτε ρητινόφορους πόρους.
Το ξύλο της ελάτης δεν λουστράρεται γιατί απορροφά το λούστρο.

2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
2.2.1

∆άπεδα από ραµποταρισµένες σανίδες απ’ ευθείας επί ξύλινου σκελετού

Το πάχος των σανίδων είναι συνήθως 23 mm το δε πλάτος είναι από 70 mm έως 120 mm, ιδίως
όταν τα ξύλα έχουν χαµηλό συντελεστή συστολής όπως π.χ. το IROKO.
Το είδος της ξυλείας που χρησιµοποιείται είναι η δρύς, η καστανιά, η ερυθρελάτη «Σουηδικό», τα
τροπικά ξύλα (WENGE, IROKO, WACAPOU, ANGELIQUE).
Οι σανίδες τοποθετούνται επί ξύλινου σκελετού (καδρονάρισµα), σύµφωνα µε τα επόµενα
σχήµατα.
Σχήµα 1

αγγλικός τρόπος µε λωρίδες σε διάφορα µήκη και τυχαία κατανοµή των ενώσεων των
λωρίδων

Σχήµα 2

αγγλικός τρόπος µε λωρίδες σε διάφορα µήκη αλλά µε τους αρµούς επί των
καρδονίων

*
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Σηµείωση: Άτµιση είναι µια επεξεργασία του ξύλου στην επίδραση ατµού νερού, σε κορεσµένη ατµόσφαιρα
και σε υψηλή θερµοκρασία. Με την άτµιση επδιώκεται η αποµάκρυνση των χυµών, η διόρθωση των
σφαλµάτων του ξύλου, η θανάτωση εντόµων και µυκητών, η τόνωση του φυσικού χρώµατος του ξύλου.
ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01

Σχήµα 3

2.2.2

αγγλικός τρόπος µε λωρίδες ιδίου µήκους µε τους αρµούς να συµπίπτουν εναλλάξ.

∆άπεδα ραµποταρισµένων λωρίδων απ’ ευθείας σε ξύλινο σκελετό ή σε
παρεµβαλλόµενο ψευδοδάπεδο

Το είδος της ξυλείας που χρησιµοποιείται είναι όπως της προηγούµενης παραγράφου, εκτός της
ερυθρελάτης που δεν συνηθίζεται για τα σχήµατα 4, 5. Τα γεωµετρικά στοιχεία αυτών ανάλογα της
κατηγορίας διαλογής δίδονται στην παράγραφο 2.3.5 της παρούσης ΠΕΤΕΠ και στα σχήµατα 7 και
8. Οι λωρίδες τοποθετούνται καρφωτές σε ξύλινο σκελετό, όπως στα σχήµατα 1 έως 5 ή σε
ψευδοδάπεδο επί ξύλινου σκελετού, όταν ακολουθείται το σχέδιο τοποθέτησης των σχηµάτων 4
και 5.
Σηµ.: Σύµφωνα µε την επικρατούσα ελληνική ορολογία τα δάπεδα των σχηµάτων 4 και 5 ως και άλλων
σύνθετων σχηµάτων ονοµάζονται «παρκέττα». Στη γαλλική ορολογία όλα τα δάπεδα λωρίδων ονοµάζονται
«παρκέττα».

Σχήµα 1

Σχήµα 2

Σχήµα 3

ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01
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Σχήµα 4

2.2.3

Σχήµα 5

∆άπεδα από προκατασκευασµένα µε λωρίδες τετράγωνα ή ορθογώνια
«πανό» τοποθετούµενα επί ψευδοδαπέδου

Αποτελούνται από ραµποτισµένες λωρίδες όπως της παραγράφου 2.2.2. τοποθετούµενες έτσι,
ώστε να σχηµατίζουν διάφορα σχέδια περιβαλλόµενες υπό µορφή πλαισίου από ραµποτισµένες
επίσης λωρίδες, πλάτους οµοίου ή διαφορετικού µε τις αντίστοιχες εσωτερικές και µήκους
αναλόγου των πλευρών των πανό.

2.2.4

Ειδικά καρφωτά δάπεδα

2.2.4.1. ∆άπεδα κλειστών γυµναστηρίων
Προβλέπονται µε λωρίδες όπως στην παράγραφο 2.2.2. πάχους 23 mm τοποθετούµενες σε δύο
κάθετα µεταξύ τους επάλληλα καδροναρίσµατα µε µεταξόνιο 25 cm εδραζόµενα:
-

Επί στρώσης άµµου, αφού παρεµβληθεί µεµβράνη πολυεθυλενίου ή ασφαλτική µεµβράνη και
επ’ αυτής φύλλα από ασφαλτοµένες ίνες ξύλου και από κόντρα πλακέ θαλάσσης για την
περίπτωση όπου το δάπεδο είναι επί του εδάφους.

-

Επί πλωτού οπλισµένου γαρµπιλοσκυροδέµατος.

2.2.4.2. ∆άπεδα αιθουσών JUDO
Προβλέπεται ίδια µε την προηγούµενη κατασκευή αλλά µε µεταξόνια των καδροναρισµάτων 35 cm
και δάπεδο χρήσης από µοριοσανίδες των 22 mm, δεδοµένου ότι επ’ αυτών τοποθετείται το
TATAMI (ειδικό δάπεδο πάχους 50 mm από χόρτα ρυζιού, επενδυµένα µε πλαστικό).

2.2.4.3. ∆άπεδα σκηνών θεάτρου
Κατασκευάζεται µε ρητινώδη ξύλα πάχους 34 mm ή από κόντρα πλακέ σκληρής ξυλείας οξυάς,
πάχους 22 mm επί αναλόγου καδροναρίσµατος.

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
2.3.1

Η αντοχή τους στη φθορά από τη χρήση

Εξαρτάται από τη σκληρότητα του ξύλου που δίδεται στον ενδεικτικό πίνακα κατά MONNIN µε
αντιστοιχία κατά BRINELL όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
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Σκληρότητα

Είδος ξύλου

MONNIN

BRINELL

∆ρυς

2,5 έως 4,5

2,4 έως 3,4

Καστανιά

2,9

1,5 έως 2,3

Καρυδιά

3,2

2,5 έως 2,8

2,0 έως 2,7

2,0 έως 4,0

1,0 έως 2,7

1,2 έως 1,3

1,1 έως 2,4

1,3 έως 1,6

IROKO

4,1

2,0 έως 3,7

WENGE

9,1

4,0 έως 5,1

ANGELIQUE

5,7

Πεύκη Μεσογείου
Ερυθροελάτη (πέραν του 57
παραλλήλου)

ου

Ελάτη (λευκή ξυλεία)
Τροπικά ξύλα

2.3.2

Η υγρασία του ξύλου

Μετριέται µε φορητό ηλεκτρονικό υγρόµετρο, µε ακίδες. Όταν η παραγγελία φεύγει από τα
εργοστάσια κατεργασίας λωρίδων, θα πρέπει να είναι η υγρασία:
• για τις λωρίδες δρυός

7% έως 13%

• για τις λωρίδες καστανιάς και πεύκης Μεσογείου

9% έως 15%

• για λωρίδες ελάτης και ερυθροελάτης (EPICΕA)

9% έως 15%

• για τις λωρίδες που τοποθετούνται κολλητές στο υπόστρωµα 7% έως 11%
Η µέτρηση της υγρασίας δεν θα πρέπει να γίνεται µόλις εξαχθούν από το φούρνο ή όταν έχουν
παραµείνει στον ήλιο.
Ο δειγµατολογικός προσδιορισµός του ποσοστού υγρασίας πραγµατοποιείται µε λήψη 10
τεµαχίων λωρίδων από συνολική ποσότητα που προορίζεται να καλύψει επιφάνεια 200 m2.. Εάν
από τα ληφθέντα δείγµατα περισσότερα του ενός παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας,
τότε η όλη ποσότητα θεωρείται απαράδεκτη και πρέπει να επαναφουρνισθεί.

2.3.3

Στενόβενες ή πλατύβενες λωρίδες

Ανάλογα του τρόπου κοπής των λωρίδων από τον κορµό, οι λωρίδες θα είναι στενόβενες (όταν η
επιφάνεια κοπής σχηµατίζει την µικρότερη γωνία µε την ακτίνα του κορµού) ή πλατύβενες (όταν η
κοπή γίνεται εφαπτοµενικά προς τους ετήσιους κύκλους) (βλέπε σχήµα 6).
Στις στενόβενες λωρίδες παρουσιάζεται η ελάχιστη συστολή, σε αντίθεση µε τις πλατύβενες.
Με την ακτινική κοπή στη δρυ εµφανίζεται η ονοµαζόµενη χρυσαλίδα. Στις εγκάρσιες τοµές, οι
ετήσιοι κύκλοι δηµιουργούν φλογοειδή σχεδίαση που συνήθως εµφανίζεται στο όψιµο ξύλο.
Στην περίπτωση όπου στην (Τ.Σ.Υ) δεν αναφέρεται το ποσοστό µεταξύ στενόβενων και
πλατύβενων λωρίδων, αυτό θα είναι 50%.
Ανεξάρτητα εάν οι λωρίδες είναι στενόβενες ή πλατύβενες, θα πρέπει αυτές να είναι ευθύγραµµες
και µε διάφορες κλίσεις όπως ορίζεται στην επόµενη παράγραφο 2.3.4.
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Σχήµα 6

Σηµείωση ως προς την ανατοµία του κορµού των ξύλων:
Σε µία εγκάρσια τοµή ενός κορµού διακρίνονται:
• η εντεριώνη (ψύχα): είναι το αξονικό τµήµα του κορµού, µικρής διαµέτρου αποτελούµενη από
ειδικής µορφής κύτταρα
• η καρδιά είναι το κεντρικό τµήµα του ξύλου που περιλαµβάνει την ψύχα και τους πλέον
κοντινούς δακτυλίους ανάπτυξης που αποτελούνται από νεκρά κύτταρα.
• το εγκάρδιο (καρδιόξυλο) πρόκειται για το πλήρες ξύλο µε σκουρότερο χρώµα από το
σοµφόξυλο, που παρουσιάζει αυξηµένη αντοχή στο χρόνο, από οποιοδήποτε άλλο τµήµα του
κορµού. ∆εν πρέπει να συγχέεται η καρδιά µε το καρδιόξυλο.
• το σοµφό (σοµφόξυλο) που αφορά την ακραία περιοχή του κορµού και περιλαµβάνει τις
τελευταίες σχηµατισθείσες στρώσεις ανάπτυξης, όπου διατηρούνται ακόµα και ζωντανά
κύτταρα.
• το κάµβιο που βρίσκεται ανάµεσα στο φλοιό και στο σοµφόξυλο (δεν φαίνεται µε γυµνό µάτι),
όπου σε αυτό πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα και παράγουν το ξύλο (καµβιακή ζώνη).
• ο φλοιός που διακρίνεται στον εσωτερικό φλοιό και στο ξερόφλοιο.

2.3.4

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λωρίδων από πλευράς δοµής των ξύλων

Αναφέρονται κυρίως, στις λωρίδες από δρυ, καστανιά και ερυθρελάτη (σουηδικό) που συνήθως
χρησιµοποιούνται, και κυρίως στη δρυ.
Πάντως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν τα ξύλα των λωρίδων
προέρχονται από καρδιόξυλο, ή εάν περιλαµβάνεται και σοµφόξυλο ή κάµβιο ή και ψύχα.
Γι’ αυτό θα πρέπει πάντοτε ο Ανάδοχος να χορηγεί υπεύθυνη βεβαίωση για την ποιότητα της
ξυλείας και να γνωρίζει ότι ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει γνωµάτευση από ειδικό
προς τούτο, µε σχετική έκθεση πραγµατογνωµοσίνης.
Το παραπάνω πρόβληµα είναι πλέον έντονο για τα τροπικά ξύλα όπου είναι πολύ δύσκολα να
διαπιστωθεί εάν προέρχονται οι λωρίδες από καρδιόξυλο (όπως απαιτείται) ή από σοµφόξυλο.
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Πάντως ανεξάρτητα ποιότητας διαλογής όπως αναφέρεται στη συνέχεια, θα πρέπει γενικά οι
προσκοµιζόµενες λωρίδες στο έργο, να µην παρουσιάζουν:
•

αλλαγή χρώµατος (ECHAUFFURE) που προέρχεται από την χηµική αλλοίωση της σύστασης
του ξύλου από προσβολή µυκητών που εµφανίζεται πριν από την ξήρανση,

•

λευκή σήψη επί της επιφάνειας κυρίως στις λωρίδες δρυός που προκαλείται από τον ειδικό
µύκητα της δρυός,

•

κυάνωση που παρατηρείται στο σοµφόξυλο των ρητινωδών ξύλων,

•

προσβολές από ξυλοφάγα έντοµα.

Επί πλέον θα πρέπει οι γραµµές από τις βένες να µην παρουσιάζουν:
• κλίση µεγαλύτερη του 7% για την πρώτη διαλογή και όχι τοπικά µεγαλύτερη του 10%,
• κλίση µεγαλύτερη του 12% για την δεύτερη διαλογή και όχι τοπικά µεγαλύτερη του 20%,
• κλίση µεγαλύτερη του 18% για την τρίτη διαλογή και όχι τοπικά µεγαλύτερη του 25%.
1. Λωρίδες δρυός
α. Πρώτης διαλογής
• Άνω πλευρά
Θα είναι στενόβενες µε ευθύγραµµες βένες, απαλλαγµένες τελείως από ρόζους, και θα
προέρχονται τελείως από το καρδιόξυλο, χωρίς ίχνος εντεριώνης (ψύχας).
• Οπίσθια πλευρά: δύναται να περιλαµβάνει και σοµφόξυλο που δεν υπερβαίνει το µισό του
πάχους της λωρίδας.
Οι ρόζοι που θα υπάρχουν δεν πρέπει να είναι µεγαλύτεροι των 10 mm µε την προϋπόθεση
ότι δεν µειώνουν την αντοχή του ξύλου.
• Πλάγιες επιφάνειες: δεν επιτρέπεται παρουσία ρόζων παρά µόνο στον τόρµο (αρσενικό) και
στο κάτω από την εντόρµια (θυληκό) τµήµα του ξύλου. Όλοι οι ρόζοι θα είναι υγιείς και καλά
προσκολληµένοι στο ξύλο.
β. ∆εύτερη διαλογή
• Άνω πλευρά: θα προέρχονται κυρίως από το καρδιόξυλο χωρίς ίχνος ψύχας και δύναται να
είναι στενόβενες και πλατύβενες κατά 50% εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη (Τ.Σ.Υ.). Θα
πρέπει επί τυχαίων ληφθέντων 10 τεµ. και ανά τρέχον µέτρο αυτών, να µην υπάρχουν
περισσότεροι του ενός ρόζου των 8 mm, ή εάν υπάρχουν περισσότεροι, το µέγεθος τους
αθροιζόµενο να µην υπερβαίνει τα 8 mm (βλέπε επόµενη σηµείωση).
Σηµείωση
Μέγεθος ρόζου είναι η µικρότερη διάσταση της φαινόµενης επιφάνειας.
Οµάδα ρόζων, ισοδυναµεί προς ένα µεγαλύτερο αν το άθροισµα των µεγεθυντών, είναι το ίσο
προς το µέγεθος του µεγαλύτερου.
• Οπίσθια πλευρά: όπως στην πρώτη διαλογή.
• Πλάγιες επιφάνειες: επιτρέπονται άνευ περιορισµών ρόζοι στον τόρµο (αρσενικό) ή κάτω
από την εντορµία (γκινισία) τµήµα του ξύλου εφ’ όσον είναι υγιείς και καλώς
προσκολληµένοι.

ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01
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γ. Τρίτη διαλογή
• Άνω πλευρά: δύναται να προέρχονται από το σοµφόξυλο χωρίς περιορισµούς ως προς την
απόσταση των βένων. Επιτρέπονται ρόζοι διαµέτρου µέχρις 10 mm χωρίς περιορισµού
αριθµού, εφ’ όσον είναι υγιείς και καλά προσκολληµένοι.
• Οπίσθια πλευρά: είναι δεκτό το σοµφόξυλο και διάφορα ελαττώµατα που δεν επηρεάζουν τη
διάρκεια ζωής των λωρίδων.
Είναι δεκτό επίσης να υπάρχει και κάµβιο (τµήµα κορµού µεταξύ φλοιού και σοµφόξυλου)
εφ’ όσον το πλάτος τους είναι µικρότερο των 10 mm και για µήκος ίσο µε το 10% του µήκους
της λωρίδας εφ’ όσον δεν επηρεάζει τον τόρµο και την εντορµία (αρσενοθύληκο).
• Πλάγιες επιφάνειες: επιτρέπονται οσοιδήποτε ρόζοι στον τόρµο (αρσενικό) όσο και κάτω
από την εντορµία (γκινίσια), όπως επίσης και µετακινούµενοι ή ελλειπόντες ρόζοι µόνο όταν
το µέγεθός τους δεν είναι µεγαλύτερο των 15 mm.
2. Λωρίδες καστανιάς
α. Πρώτης διαλογής
• Άνω πλευρά
∆εν απορρίπτονται υγιείς ρόζοι διαµέτρου µικρότερης των 2 mm, ούτε µαύροι ρόζοι
διαµέτρου µικρότερης του 1 mm.
Γίνονται δεκτοί υγιείς ρόζοι διαµέτρου έως 10 mm
ένας ανά λωρίδα µήκους 25 έως 40 cm,
δύο ανά λωρίδα µήκους 40 έως 80 cm,
τρεις ανά λωρίδα µήκους 80 έως 120 cm.
Επιτρέπονται κίτρινες ανοιχτόχρωµες αποχρώσεις που δεν υπερβαίνουν τα 5 cm σε µήκος,
ούτε το 5% το µέγιστο της επιφάνειας του συνόλου των λωρίδων.
Γίνονται δεκτά ελαφρά ελαττώµατα πλανίσµατος που µπορούν να εξαλειφθούν µε το τελικό
τρίψιµο.
• Κάτω πλευρά
Επιτρέπονται τµήµα του καµβίου (το µεταξύ του φλοιού και σοµφόξυλου) µικρότερο των 10
mm, το πολύ έως 10% του µήκους της λωρίδας που δεν επηρεάζει όµως τον τόρµο και την
εντόρµια (αρσενοθήλυκο).
Είναι δεκτό το σοµφόξυλο, όταν δεν υπερβαίνει στο σύνολο ένα πλάτος 25 mm, σε ένα
πάχος το πολύ ίσο µε αυτό της κάτω επιφάνειας.
β. ∆εύτερης διαλογής
• Άνω πλευρά
∆εν απορρίπτονται υγιείς ρόζοι διαµέτρου µικρότερης των 2 mm όχι οµαδοποιηµένοι και
µαύροι ρόζοι διαµέτρου µικρότεροι του 1 mm,
Γίνονται δεκτοί ρόζοι:
• υγιείς καλά προσκολληµένοι µέγιστης διαµέτρου 20 mm ή που έχουν ολικό άθροισµα
διαµέτρων 50 mm για µήκος λωρίδων 1,0 m και που παρουσιάζουν ρωγµές και
σκασίµατα, όταν το πλάτος αυτών δεν είναι µεγαλύτερο του 1 mm.
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• ελαττωµατικοί (µη προσκολληµένοι µαύροι ρόζοι ή ρόζοι ρηγµατωµένοι) µέγιστης
διαµέτρου 8 mm ή που έχουν ολικό άθροισµα διαµέτρων 16 mm για µήκος λωρίδων 1 m.
Γίνονται δεκτές οι παρακάτω ανωµαλίες
• υγιείς καρδιά (βλέπε σηµείωση παράγραφο 2.3.3)
• ρωγµές καρδιάς, ακραίες ρωγµές µικρότερες τους πλάτους της λωρίδας
• κόκκινη ή µαύρη καρδιά µήκους µικρότερο του 20% του µήκους της λωρίδας
• κίτρινοι λεκέδες που δεν υπερβαίνουν το 50% της λωρίδας
• ελαττώµατα πλανίσµατος που µπορούν να εξαλειφθούν µε το τελικό τρίψιµο
• Κάτω πλευρά
Γίνονται δεκτές οι παρακάτω ανωµαλίες µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επίδραση στην
αντοχή και στη διάρκεια ζωής του δαπέδου.
• οι προηγούµενες ανωµαλίες χωρίς όρια διαστάσεων
• το υγιές σοµφόξυλο και το κάµβιο (κοντά στο φλοιό) που δεν υπερβαίνουν ένα πλάτος 25
mm και που δεν αλλοιώνουν τον τόρµο και την εντορµία σε µήκος περισσότερο του 10%
του µήκους της λωρίδας.
γ. Τρίτη διαλογή
• Άνω πλευρά
Γίνονται δεκτοί ρόζοι
• υγιείς, καλά προσκολληµένοι µέγιστης διαµέτρου 25 mm υπό την προϋπόθεση ότι, εάν
έχουν ρηγµατώσεις ή σκασίµατα, δεν θα έχουν άνοιγµα µεγαλύτερο των 2 mm.
• ελαττωµατικοί (µη προσκολληµένοι µαύροι ρόζοι, ή ρόζοι ρηγµατωµένοι) µέγιστης
διαµέτρου 15 mm. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οι διαµπερείς εισέχοντες
ρόζοι και οι αποκολληθέντες στις ακµές ρόζοι όταν δεν έχουν διάµετρο µεγαλύτεροι των
10 mm.
Γίνονται δεκτές οι παρακάτω ανωµαλίες
• χωρίς περιορισµούς: οι στρεβλωµένες ίνες που γύρω από ρόζους, οι κίτρινοι λεκέδες ή
υγιείς καρδιά
• ανωµαλίες πλανίσµατος που δεν είναι δεκτές στις προηγούµενες διαλογές και δεν είναι
υπαίτιες για ανισοσταθµίες µεγαλύτερες του 1,5 mm βάθους
• ρωγµές στην καρδιά, ακραίες ρωγµές µήκους µικρότερο του 20% του µήκους της
λωρίδας
• Κάτω πλευρά
Γίνονται δεκτοί:
όλοι οι ρόζοι, ρωγµές µεταξύ δύο ιχνών ετησίων κύκλων, των οποίων η διάταξη και η
σηµασία τους δεν επηρεάζουν την αντοχή και τη διάρκεια ζωής του τοποθετηµένου
δαπέδου.
3. Λωρίδες ερυθρελάτης (σουηδικό)
α. Πρώτης διαλογής
• Άνω πλευρά
ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01
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Επιτρέπεται µικρός υγιείς, ανοικτού χρώµατος πλήρως προσκολληµένος ρόζος διαµέτρου
µέχρις 5 mm ανά τρέχον µέτρο, για το 40% των παραδοθέντων λωρίδων στο έργο όπου οι
υπόλοιπες λωρίδες θα είναι απαλλαγµένες από κάθε ελάττωµα. Αποκλείεται η ύπαρξη
θυλάκων ρητίνης.
• Πλάγιες επιφάνειες
Επιτρέπεται ρόζος όπως προηγούµενα, µόνο στον τόρµο (αρσενικό) και κάτω από την
εντορµία.
• Οπίσθια πλευρά:
∆εν µπορεί να περιλαµβάνει σε είδος, αριθµό και σηµασίας, περισσότερα ελαττώµατα από
αυτά της άνω πλευράς της δεύτερης διαλογής.
β. ∆εύτερης διαλογής
• Άνω πλευρά
Επιτρέπονται υγιείς, καλά προσκολληµένοι ρόζοι διαµέτρου µέχρις 15 mm και θύλακες
ρητίνης µήκους µικρότερο των 20 mm. Ο αριθµός των ελαττωµάτων δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος των τριών εκ των οποίων δύο για ρόζους, ανά τρέχον µέτρο.
• Οπίσθια πλευρά:
∆εν µπορεί να περιλαµβάνει, σε είδος, σε αριθµό και σηµασία περισσότερα ελαττώµατα από
αυτά της άνω πλευράς της τρίτης διαλογής.
γ. Τρίτης διαλογής
• Άνω πλευρά
Επιτρέπονται υγιείς, καλά προσκολληµένοι ρόζοι διαµέτρου µέχρις 30 mm και θύλακες
ρητίνης µέχρις 30 mm. Ο αριθµός των ελαττωµάτων στο σύνολο δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος των τεσσάρων ανά τρέχον µέτρο εκ των οποίων τρία για τους ρόζους.
• Οπίσθια πλευρά:
∆ύνανται να υπάρχουν σηµαντικά ελαττώµατα, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάσουν
την αντοχή των λωρίδων ούτε τη διάρκεια ζωής αυτών. ∆εν γίνονται δεκτές λωρίδες µε ίχνη
αλλαγής χρώµατος παρά µόνο για το 5% των παραδοθέντων λωρίδων. ∆ιάµετροι χαλαρών
ρόζων δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες του τετάρτου του πλάτους της λωρίδας.

2.3.5

Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λωρίδων

Οι προσκοµιζόµενες λωρίδες στο έργο θα πρέπει να έχουν από πλευράς τοµής τη µορφή και τα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά του σχήµατος 7 και 8.
Οι λωρίδες θα έχουν ραµποτάρισµα και στις µικρές τους πλευρές, ιδίως όταν τοποθετούνται
σύµφωνα µε τα σχήµατα 1, 2, 3 της παραγράφου 2.2.2. της παρούσης ΠΕΤΕΠ. Σε αυτήν την
περίπτωση διακρίνονται µε τον τόρµο αριστερά (όπως όταν βλέπουµε τη λωρίδα από την άνω
πλευρά - σχήµα 8) ή τον τόρµο δεξιά.
1. Πάχη λωρίδων
συνήθως είναι ή 16 mm ή 23 mm (βλέπε πίνακα 1)
2. Πλάτος λωρίδων
40 mm µε προσαυξήσεις ανά 5 mm και ανοχές ±0,7%
3. Μήκη λωρίδων
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α. Μήκη λωρίδων δρυός και καστανιάς για τοποθετήσεις σύµφωνα µε τα σχήµατα 3, 4, 5
ορίζονται κατά την παραγγελία µε ανοχές ± 0,2 mm
β. Μήκη λωρίδων δρυός και καστανιάς για τοποθετήσεις σύµφωνα µε το σχήµα 1 ορίζονται
ανάλογα της διαλογής
• Πρώτη διαλογή
λωρίδες δρυός: ελάχιστο µήκος 35 cm, µέσο µήκος τουλάχιστο 55 cm, αριθµός λωρίδων
µήκος µικρότερου των 45 cm µικρότερος του 20%.
λωρίδες καστανιάς: ελάχιστο µήκος 30 cm, µέσο µήκος τουλάχιστο 60 cm, αριθµός
λωρίδων µήκους µικρότερου των 40 cm µικρότερος του 15%.
• ∆εύτερη διαλογή
λωρίδες δρυός ελάχιστο µήκος 25 cm, µέσο µήκος τουλάχιστο 45 cm, αριθµός λωρίδων
µήκους µικρότερου των 35 cm µικρότερος του 25%.
λωρίδες καστανιάς ελάχιστο µήκος 25 cm, µέσο µήκος τουλάχιστο 60 cm, αριθµός
λωρίδων µήκους µικρότερου των 45 cm µικρότερος του 15%.
• Τρίτη διαλογή
λωρίδες δρυός όπως στη δεύτερη διαλογή
λωρίδες καστανιάς ελάχιστο µήκος 25 cm, µέσο µήκος τουλάχιστο 50 cm, αριθµός
λωρίδων µήκους µικρότερου των 40 cm µικρότερος του 20%.
γ. Μήκη λωρίδων ερυθρελάτης «σουηδικό»
Εκτός εάν ιδιαίτερα ορίζεται έχουν µήκη µεγαλύτερα των 2,0 m και µέχρις 4,0 m.
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά λωρίδων (πλάτους µεταξύ 50 µε 55 mm)

Σχήµα 7

Σχήµα 8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΜΒΟΛΑ
Πάχος σε mm

Ανοχές σε mm
+0,1

Πάχος λωρίδας

a

16

23

Πάχος του πάνω πλαϊνού

a1

7

9

Ύψος της εντορµίας

a2

4,5

6

Πάχος του τόρµου

a3

4,5

6

Βάθος εντορµίας

b1

7

8

±0,3

Πλάτος του τόρµου

b2

6

6

±0,3

Κλίση πάνω πλαϊνού

a

5%

5%

Οπισθοχώρηση κάτω πλαϊνού

f

1

1

2.3.6

-0,5
±0,1
+0,2
0
0
-0,2

±0,2

Το ευπρόσβλητο ή όχι των ξύλων των δαπέδων από ξυλοµύκητες ή
ξυλόφαγα έντοµα

Τα ξύλα των δαπέδων ανάλογα του είδους του ξύλου και της περιοχής του κορµού όπου
προέρχονται (εγκάρδιο ή σοµφόξυλο) παρουσιάζουν διαφορετικές αντοχές στις προσβολές από
ξυλοµήκυτες ή ξυλόφαγα έντοµα, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ο

∆εν αντέχει

Α = συµφόξυλο

∇

Αντέχει µέτρια

Β = εγκάρδιο ξύλο

Αντέχει πολύ
— ∆εν υπάρχουν στοιχεία

Μύκητες

Τερµίτες

VRILLETE

LYCTUS

A

A

B

A

A

B

B

∆ρυς

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Καστανιά

∇

Ο

∇

Ο

Ο

Ερυθρελάτη

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

IROKO

Ο

Ο

—

—

Ο

ANGELIQUE

∇

∇

—

—

—

Λευκή ξυλεία
ελάτης

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

B

CAPRICORNES
A

B

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Για τα τροπικά ξύλα WENGE και WACAPOU επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, θα πρέπει να
χρησιµοποιείται για δάπεδα µόνο το εγκάρδιο ξύλο.
Σηµείωση αναφορικά µε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις προσβολής των ξύλων των δαπέδων
από ξυλοµήκυτες και ξυλοφάγα έντοµα.
1. Για να προσβληθούν από µύκητες κυρίως το καδρονάρισµα και το ψευδοδάπεδο απαιτείται να
έχουν υγρασία 20 µε 40% η οποία συνήθως προέρχεται από διαρροές σωλήνων
εγκαταστάσεων, από ανοικτές µπαλκονόθυρες, από ελαττωµατικές κλίσεις εξωστών ή τέλος
από διαρροές σε παρακείµενο χώρο υγιεινής.
Υγρασίες θα προέλθουν επίσης όταν δεν έχει προβλεφθεί στεγάνωση της στρώσης του
σκυροδέµατος απ’ ευθείας επί του εδάφους επί της οποίας εδράζεται το καδρονάρισµα ή όταν
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δεν έχει προβλεφθεί φράγµα υδάτων επί της φέρουσας πλάκας ορόφου όταν οι κάτωθεν χώροι
έχουν έντονη υγροµετρία *(µεγαλύτερη των 7,5 gr/m3).
2. Η προσβολή από τερµίτες (λευκά τυφλά µερµήγκια) παρουσιάζεται σε δάπεδα υπογείων, ή
δάπεδα ισογείων χώρων έστω κι αν εδράζονται σε στρώση σκυροδέµατος, όταν το έδαφος
είναι µολυσµένο από τους τερµίτες και δεν έχει προβλεφθεί η εξυγίανση του εδάφους ή
στεγανοποίηση των περιµετρικών τοιχών.
3. Προσβολή από ξυλόφαγα έντοµα σπάνια συναντάται στις σύγχρονες κατοικίες εκτός εάν έχουν
χρησιµοποιηθεί αφούρνιστα ξύλα ή εάν υπόλοιπες ξύλινες κατασκευές των χώρων έχουν
προσβληθεί από αυτά (έπιπλα, κουφώµατα, ξύλινη στέγη).

2.3.7

Η επιδεκτικότητα σε προστατευτικό εµποτισµό των ξύλων

Τα ξύλα των δαπέδων ανάλογα του είδους του ξύλου και της περιοχής του κορµού απ’ όπου
προέρχονται (καρδιόξυλο, σοµφόξυλο), επιδέχονται ή όχι µε διάφορες διαβαθµίσεις δυσκολίας τον
προστατευτικό τους εµποτισµό όπως τούτο εµφαίνεται στον επόµενο πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
∆υνατότητα εµποτισµού
Ο

πολύ εύκολη

∇

µέτρια

∆ µικρή
αδύνατη
Σοµφόξυλο
∆ρυς

Ο

Καστανιά

Ο

Ερυθρελάτη

∆

IROKO

Ο

ANGELIQUE

∇

Λευκή ξυλεία ελάτης

∇

Καρδιόξυλο

∇

2.4. ΞΥΛΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
2.4.1

Καδρόνια για σκελετό τοποθέτησης των λωρίδων ή του ψευδοπατώµατος

Προβλέπονται από υγιή λευκή ξυλεία (χωρίς κυάνωση, αλλαγή χρώµατος και προσβολών
εντόµων) σε διαστάσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1. της παρούσης ΠΕΤΕΠ και µε ποσοστό
υγρασίας µικρότερο του 17%.

2.4.2

Ξύλινοι τάκοι

Προβλέπονται από σκληρό ξύλο ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης και τοποθετούνται κάτω από τα
καδρόνια για το αλφάδιασµα αυτών και για τη διατήρηση των καδρονιών σε απόσταση από την
επιφάνεια της φέρουσας πλάκας.
Σηµειούται ότι οι τάκοι ποτέ δεν πακτούνται σε φωλιές στη φέρουσα πλάκα.

*

Σηµείωση αναφορικά µε την υγροµετρία χώρων

Εκφράζεται µε το λόγο W/N σε gr/m3 όπου W είναι η ποσότητα των παραγοµένων στο χώρο υδρατµών, σε
gr/h και N ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα σε m3/h.
ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01
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Επιφάνεια τάκων 8 x 15 cm και πάχος όχι µικρότερο των 12 mm πάντοτε συνδέονται µηχανικά µε
τα κοδρόνια.

2.4.3

Ψευδοδάπεδα

1. από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία (βλέπε παράγραφο 2.4.1-1) πάχους τουλάχιστο 13 mm και
πλάτους όχι µεγαλύτερο των 200 mm - µε ποσοστό υγρασίας όταν σε αυτές πρόκειται να
τοποθετηθούν οι λωρίδες του δαπέδου µικρότερο του10%.
2. από λωρίδες δαπέδων που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διαλογής που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.3.4 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
3. από µοριοσανίδες πάχους µεγαλυτέρου ή ίσου των 16 mm όταν είναι σύµφωνες µε την EN
312:2003: Particleboards - Specifications -- Μοριοσανίδες. Προδιαγραφές, µε ποσοστό
υγρασίας µικρότερο του 10% όταν πρόκειται επ’ αυτών να τοποθετηθούν οι λωρίδες των
δαπέδων.
4. από κόντρα πλακέ πάχους µεγαλυτέρου ή ίσου των 12 mm και ποσοστό υγρασίας όπως
παραπάνω.
5. από κόντρα πλακέ θαλάσσης όπως προηγούµενα για την περίπτωση κινδύνου ύγρανσής του.

2.4.4

Ξύλινοι αυτοφερόµενοι δοκοί (πατέρα)

Παρόµοιοι δοκοί χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις ανακατασκευής διατηρητέων κτιρίων όταν
δεν προβλέπεται η κατασκευή πλακών Ο.Σ..
Οι δοκοί αυτοί, των οποίων οι διατοµές προκύπτουν κατόπιν υπολογισµού, κατασκευάζονται ή
από ρητινώδη ξύλα, ή από καστανιά εάν οι απαιτήσεις της ανακατασκευής το απαιτούν ή τέλος
από στρογγυλούς κορµούς κυπαρισσιού, πάντοτε εµποτισµένοι µε συντηρητικά ξύλου.
Η στήριξη παροµοίων δοκών γίνεται σε φέροντες τοίχους σε ειδικές προς τούτο φωλιές ή σε
ξύλινους δοκούς σε επαφή µε τους τοίχους οι οποίοι στερεούνται µε ειδικά τσινέτια σε στάθµη
κάτω από την κάτω στάθµη των φερόντων δοκών.

2.4.5

Φιλέττα - Μπορντούρες

Από το ίδιο ξύλο όπως των λωρίδων ή από διάφορα ξύλα διαφόρων χρωµάτων (ενδεχοµένως και
τροπικών, που τοποθετούνται ως ανεξάρτητα τεµάχια µεταξύ των λωρίδων συνδεόµενα µε τορµοεντορµία, ή µε απλή επαφή στην περίπτωση µωσαϊκών δαπέδων ή χωνευτά εντός τοποθετηµένων
δαπέδων σε εκ των υστέρων κατασκευαζόµενο λούκι, όχι αναγκαστικά στο πάχος των λωρίδων)
ευθύγραµµο ή µε διάφορες διακοσµητικές ευθύγραµµες και καµπύλες διατάξεις.

2.4.6

Περιθώρια (σοβατεπιά)

Από το ίδιο ξύλο όπως των λωρίδων ή από διάφορα ξύλα διαφόρων χρωµάτων (για
διακοσµητικούς λόγους ύψους 60 έως 100 mm) διατοµής τέτοιας ώστε να καλύπτει τον
περιµετρικό αρµό των λωρίδων που υποχρεωτικά πρέπει να προβλέπεται και συγχρόνως να
επιτρέπει τον αερισµό του δαπέδου (βλέπε σχετικά και παράγραφο 4.1.5 της παρούσης ΠΕΤΕΠ
ως και σχήµα Β).
Η απαίτηση του αερισµού, οδηγεί στην τοποθέτηση επί µη επιχρισµένου τοίχου ψευδοσοβατεπιού
από λευκή ξυλεία ώστε να είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το επίχρισµα.

2.5. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
(Βλέπε βιβλίο 1 και 2)
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2.5.1

Στρώση γαρµπιλοµωσαϊκού

Στρώση γαρµπιλοµωσαϊκού πλήρως λειασµένη για την τοποθέτηση των κολλητών δαπέδων
κατασκευαζόµενη επί της φέρουσας πλάκας.

2.5.2

Στρώση στεγνής άµµου

Στρώση στεγνής άµµου (υγρασία µικρότερη του 2%) κοκκοµετρικής σύνθεσης 5/8 (χωρίς µπουχό)
ποταµού ή λατοµείου τοποθετούµενη ως απισωτική στρώση επί της φέρουσας πλάκας, ή στην
περίπτωση ειδικών δαπέδων (παράγραφος 2.2.4 και 4.5 της παρούσης).

2.5.3

Στρώση διακοπής ανόδου υγρασίας

Στρώση διακοπής ανόδου υγρασίας αποτελούµενη από µεµβράνη πολυεθυλενίου πάχους 150 µ
(επικαλύψεις 20 cm) είτε από ασφαλτική µεµβράνη µε φορέα υαλοπίληµα (επικαλύψεις 5 cm).

2.5.4

Στρώση κατανοµής πιέσεων

Στρώση κατανοµής πιέσεων αποτελούµενη από φύλλα (πανό) από ασφαλτωµένες ίνες ξύλου,
ελάχιστου πάχους 12 mm ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης ελάχιστου επίσης πάχους 12 mm.
Η τοποθέτηση της στρώσης γίνεται µε αρµούς 3 έως 5 mm µεταξύ των φύλλων και µε
περιµετρικούς αρµούς µε τα κάθετα στοιχεία των χώρων πλάτους τουλάχιστον 10 mm. Επί της
στρώσης αυτής τοποθετείται και στερεούνται το καδρονάρισµα.
Σηµείωση
Και οι δύο µεµβράνες διακοπής ανόδου υγρασίας πρέπει να έχουν συντελεστή διαπέρασης στους
υδρατµούς µικρότερο των 2 mgr/m3h mm Hg (υδράργυρο).

2.5.5

Στρώση διακοπής µετάδοσης κτυπογενών θορύβων

Τα υλικά που δύνανται να χρησιµοποιηθούν είναι:
1.

τα φύλλα (πανό) φελλού σύµφωνα µε την EN 687:1997, Resilient floor coverings Specification for plain and decorative linoleum on a corkment backing -- Ελαστικές επιστρώσεις
δαπέδων. Προδιαγραφές για απλό και διακοσµηµένο πλαστικό δάπεδο σε υπόστρωµα από
φελλό

2. τα φύλλα από υαλοπίληµα πάχους 2,5 mm µε µακριές ίνες, επικολληµένο σε ασφαλτική
µεµβράνη
3. τα φύλλα από διογκωµένο πολυεθυλένιο πάχους 5 mm ή 5+5 mm (τύπου ETHAFOAM) ή
ανάλογου τύπου
4. τα φύλλα ελαστικού σκληρότητας µεγαλύτερης των 30 SHORES σε τεµάχια ή λωρίδες κάτω
από τα κοδρόνια ή τους τάκους τους.
Προϋπόθεση τοποθέτησης παρόµοιας στρώσης είναι:
-

η φέρουσα πλάκα ή η στρώση γεµίσµατος από γαρµπιλοσκυρόδεµα να είναι απαλλαγµένη από
προεξέχοντα στοιχεία (να έχει λειοτριφθεί µε «ελικόπτερο»).

Επί της ηχοµονωτικής στρώσης δύνανται να τοποθετηθούν:
• τα καδροναρίσµατα των καρφωτών δαπέδων απ’ ευθείας σε αυτή ή αφού προηγηθεί η στρώση
της προηγουµένης παραγράφου ή τέλος αφού προηγηθεί στρώση οπλισµένου
γαρµπιλοσκυροδέµατος
• απ’ ευθείας τα αιωρούµενα (πλωτά) δάπεδα από κολλούµενες µεταξύ τους λωρίδες

ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01
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2.5.6

Θερµοµονωτική στρώση

1. Πρώτη περίπτωση
Χρησιµοποιείται πάπλωµα υαλοβάµβακα ή λιθοβάµβακα επικαλυµµένου µε µεµβράνη αλουµινίου
τοποθετούµενο χαλαρά επί του καδροναρίσµατος µε το αλουµίνιο προς την πλάκα πριν από την
εφαρµογή του ψευδοπατώµατος το οποίο στην περίπτωση αυτή θεωρείται απαραίτητο να
προηγηθεί των λωρίδων.
2. ∆εύτερη περίπτωση
Χρησιµοποιούνται φύλλα λιθοβάµβακα διαφόρων κατηγοριών από πλευράς πυκνότητας και
συµπιεστότητας, τα οποία τοποθετούνται απ’ ευθείας επί της φέρουσας πλάκας αφού
προηγούµενα έχει εφαρµοσθεί επ’ αυτής φράγµα υδρατµών σε συνδυασµό ή όχι µε στρώση
διάχυσης υδρατµών ανάλογα πάντοτε της υγροµετρίας των κάτωθεν χώρων.
Τα ξύλινα δάπεδα τοποθετούνται επί στρώσης οπλισµένου σκυροδέµατος (υπολογιζόµενου ως
εδραζόµενου επί ελαστικού υποστρώµατος) αφού προηγουµένως προστατευθεί η θερµοµονωτική
στρώση µε ασφαλτική µεµβράνη µε επικολληµένες τις επικαλύψεις και µε πρόσθετη λωρίδα από το
ίδιο υλικό πλάτους 15 cm ώστε να µην υπάρξει ο κίνδυνος διέλευσης γαλακτώµατος σιµέντου και
δηµιουργίας ηχητικών γεφυρώσεων.
1η Σηµείωση αναφορικά µε το υλικό του λιθοβάµβακα που τοποθετείται στη δεύτερη περίπτωση
Η επιλογή του υλικού θα πρέπει να γίνει µε βάσει εργαστηριακά αποτελέσµατα µετρήσεων από τα
οποία θα προκύψουν για τη χρήση αυτού:
•

η αντοχή σε θλίψη Rcs

•

η παραµόρφωση ds

•

το τελικό πάχος που θα καταλήξει από την εργαστηριακή καταπόνηση για τα φορτία που θα
ορισθούν

από τα οποία θα προέλθει το ισοδύναµο µέτρο Κ του WESTERGAARD µε το οποίο θα
υπολογισθεί η στρώση σκυροδέµατος επί του συµπιέσιµου υλικού.
(Βλέπε EN 823:1994: Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness -- Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρµογές - Προσδιορισµός του πάχους: , EN
826:1996: Thermal insulating products for building applications - Determination of compression
behaviour -Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριιακές εφαρµογές - Προσδιορισµός της
συµπεριφοράς σε θλίψη, EN 1605:1996: Thermal insulating products for building applications Determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions -Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρµογές - Προσδιορισµός της παραµόρφωσης υπό
προδιεγεγραµµένο φορτίο θλίψεως και θερµοκρασιακών συνθηκών
(Μέτρο Κ του
WESTERGAARD)
2η Σηµείωση αναφορικά µε την αντοχή της ασφαλτικής µεµβράνης που τοποθετείται επί του
λιθοβάµβακα σε στατική και δυναµική διάτρηση (καταπονήσεις που θα προέλθουν κατά τη φάση
σκυροδέτησης επ’ αυτών στρώσης οπλισµένου σκυροδέµατος). Οι ασφαλτικές µεµβράνες που θα
επιλεγούν θα πρέπει να συνοδεύονται από εργαστηριακά πιστοποιητικά ότι είναι κατηγορίας ∆5
όπως τούτο ορίζεται στο Παράρτηµα 1 του Κώδικα Εφαρµογής 1415 ΕΛΟΤ.

2.5.7

Υλικά γεµίσµατος των κενών µεταξύ των καδρονιών του σκελετού

Στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί η θερµοµονωτική στρώση της πρώτης περίπτωσης της
προηγούµενης παράγραφο το ενδιάµεσο κενό µεταξύ των καδρονιών γεµίζει µε κόκκους περλίτη ή
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βερµικουλίτη ώστε να βελτιωθεί η ακουστική των χώρων (µείωση της προκαλούµενης αντήχησης
από τα φαινόµενα ηχείου).
Παρόµοιο γέµισµα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται όταν είναι πλωτό το καδρονάρισµα, ούτε
απαιτείται όταν προβλέπεται θερµοµονωτική στρώση (πρώτη περίπτωση παραγράφου 2.5.6 της
παρούσης).

2.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΞΥΛΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
1. Φάσεις µαρµάρου τοποθετούµενες περιµετρικά ή σχηµατίζουσες φατνώµατα ανάµεσα στις
οποίες τοποθετούνται τα ξύλινα δάπεδα µε κατάλληλη διαµόρφωση της ξύλινης υποδοµής.
2. Μεταλλικές λάµες από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα σε διάφορα πάχη τοποθετούµενα
ανάµεσα στις λωρίδες για διαµόρφωση διακοσµητικών σχεδίων.
3. Προκατασκευασµένοι αρµοί διαστολής κτιρίου αποτελούµενοι από δύο µεταλλικά στοιχεία
(φτερά) ανοξείδωτου χάλυβα που στερεούνται στο σκληρό υπόστρωµα, ανάµεσα των οποίων
έχουν ενσωµατωθεί πτυχωτά στοιχεία από NEOPRENE υπό µορφή φυσαρµόνικας.
4. Μεταλλικοί δοκοί διατοµής διπλών ] ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλεται ξύλινη δοκός πάχους
τουλάχιστον 8 cm, για τη στερέωση επ’ αυτής του καδροναρίσµατος.

2.7. ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
•

Σιµέντο ταχείας πήξης για στερέωση (µεταξύ άλλων τρόπων) των καδρονιών επί της
φέρουσας πλάκας (βλέπε σχετικά παράγραφο 4.1.2.2.-2 της παρούσης ΠΕΤΕΠ).

•

Κόλλα πολυουρεθάνης για κόλληση του καδροναρίσµατος επί της φέρουσας πλάκας

•

Ειδικά µεταλλικά στηρίγµατα καδρονιών µε ενδιάµεση διάταξη NEOPRENE για την αποφυγή
µετάδοσης κτυπογενών θορύβων, τοποθετούµενα είτε απ’ αυθείας στη φέρουσα πλάκα µε
βίδες ή στριφώνια µε παρεµβολή χιτωνίου από πολυαµίδιο.

Σχήµα 9
•

Βίδες εκτονούµενες µε τη σύσφιξη τοποθετούµενες σε οπές σκυροδέµατος µε παρεµβολή
χιτωνίου από πολυαµίδιο.

•

Μικροϋλικά στερέωσης (βίδες, καρφιά) µη οξειδούµενα.

2.8. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Για κάθε προτεινόµενο να ενσωµατωθεί υλικό. Θα πρέπει εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη:
-

Να προσκοµίζεται δείγµα σε διαστάσεις τέτοιες ώστε να είναι δυνατό να γίνουν εργαστηριακοί
έλεγχοι σύµφωνα µε σχετικά πρότυπα.
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-

Να συνοδεύεται από επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους ή στα σχετικά πρότυπα.

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός,
προµηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισµός των υλικών θα συµφωνείται και τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα ώστε να
υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη
των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο. Οι δαπάνες των δοκιµών θα
βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2.9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
Tα υλικά προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα
(αυτοκόλλητο ή µη) και σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους. Θα είναι
σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους ώστε
να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Ειδικά, τα ξύλινα στοιχεία θα ελέγχονται από τον
Εργοδότη µε φορητό υγρόµετρο για ξύλα που θα πρέπει να το έχει στη διάθεση αυτού ο
Ανάδοχος.

2.10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο µε προσοχή, ώστε να µην
τραυµατίζονται οι επιφάνειες και οι ακµές τους. Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνούς
αεριζόµενους χώρους πάνω σε στηρίγµατα, έτσι ώστε να µη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή
κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευµένα από την υγρασία και τους ρύπους του
εργοταξίου.
Ειδικά τα ξύλινα στοιχεία για τα οποία απαιτείται χαµηλό ποσοστό υγρασίας θα πρέπει να
αποθηκεύονται σε κλιµατιζόµενους χώρους µε κατάλληλη σχετική υγρασία ώστε να διατηρηθούν
σε αυτά, τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2.3.2 της παρούσης αναφορικά µε τα ποσοστά
υγρασίας. Ο κλιµατιζόµενος χώρος θα παρέχεται από τον Εργοδότη.
Σηµείωση
Από τις καµπύλες υγροσκοπικής ισορροπίας του ξύλου προκύπτει η επίδραση της σχετικής
υγρασίας του περιβάλλοντος στο ποσοστό υγρασίας των ξύλων (Βιβλ.2)
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Παραδείγµατα

3.

•

Σε χώρους µε 20οC και Σ.Υ. 86% το ξύλο τείνει να σταθεροποιηθεί υγροσκοπικά περίπου στα
19%.

•

Σε χώρους µε 20οC και Σ.Υ. 64% το ξύλο τείνει να σταθεροποιηθεί υγροσκοπικά περίπου στα
12%.

•

Σε χώρους µε 20οC και Σ.Υ. 35% το ξύλο τείνει να σταθεροποιηθεί υγροσκοπικά περίπου στα
7%.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες των δαπέδων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση εργοδηγού µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα :

ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01
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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: εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης,
παρασκευής και διάστρωσης κονιαµάτων και µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα
και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση, συσκευές λέηζερ για χάραξη αλφαδίων,
υγρόµετρα ξύλου.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά 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 την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε
θέση που θα υποδειχθεί. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός
αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό.

3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες επίστρωση ξύλινων δαπέδων µπορούν να αρχίσουν µετά την:
• κατασκευή των τοίχων (περιλαµβάνονται και τοίχοι ξηράς δόµησης)
• τοποθέτηση των κασών των κουφωµάτων και των υαλοπινάκων
• κατασκευή των επιχρισµάτων
• κατασκευή
εντοιχισµένων
ενδοδαπέδιων
ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων
συµπεριλαµβανοµένων και των δοκιµών στεγανότητας. Κανονικά πρέπει να αποφεύγονται
σωληνώσεις νερού στα ξύλινα δάπεδα.
• κατασκευή υποστρωµάτων και απισωτικών στρώσεων δαπέδων.
Επιπρόσθετα οι εργασίες µε κονιάµατα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσµατα, κονιάµατα υποστρωµάτων) θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες νωρίτερα, ώστε να έχει
συµπληρωθεί η διαδικασία πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

3.3. ΕΙ∆Η ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ
3.3.1

Είδη υποστρωµάτων

-

Φέρουσα πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος

-

Στρώση γαρµπιλοσκυροδέµατος επί της φέρουσας πλάκας

-

Γαρµπιλοµωσαϊκό επί της φέρουσας πλάκας

-

Οπλισµένο γαρµπιλοσκυρόδεµα επί ελαστικής στρώσης

-

Ξύλινο ψευδοδάπεδο (σανίδωµα) τοποθετούµενο επί καδροναρίσµατος εδραζόµενου:
•

Επί της φέρουσας πλάκας µε παρεµβολή ή όχι των στρώσεων της παραγράφου 2.5 της
παρούσης

•

Επί αυτοφερόµενων ξύλινων δοκών (βλέπε παράγραφο 2.4.2 της παρούσης) ή
αντίστοιχων µεταλλικών.

3.3.2

Κατασκευή υποστρωµάτων

1. Υποστρώµατα µε βάση το σιµέντο
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Το ποσοστό υγρασίας δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 3% της στεγνής µάζας
µετρούµενο µε ειδικό υγρόµετρο σε βάθος 2 cm. Σηµειούται ότι για να στεγνώσει µια στρώση
σιµεντοκονίας απαιτούνται 10 µε 12 µέρες ανά εκατοστό πάχους αυτής για στεγνή περίοδο, η
οποία περίοδος προσαυξάνεται κατά 50% για υγρή περίοδο.
Για τις πλάκες Ο.Σ η περίοδος αυτή φθάνει µερικούς µήνες. Μειούται όταν χρησιµοποιούνται
ρευστοποιητικά πρόσµικτα.
2. Ξύλινα υποστρώµατα
Βλέπε σχετικά παράγραφο 2.4.1 της παρούσης αναφορικά µε τη κατάσταση αυτών από
πλευράς ποσοστού υγρασίας.

3.4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Πρέπει να ισχύουν συγχρόνως όλες οι παρακάτω συνθήκες
•

∆εν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 5% του ποσοστού υγρασίας των στοιχείων φέροντα
οργανισµού (εκτός των πλακών) των τοιχων πληρώσεως και των επιχρισµάτων.

•

Η θερµοκρασία των χώρων τοποθέτησης και των γειτονικών να είναι µεγαλύτερη των 10οC

•

Η σχετική υγρασία των χώρων να έχει µέση τιµή 50%.

•

Τοποθέτηση λωρίδων, οι οποίες έχουν δεχθεί από το εργοστάσιο την τελική προστατευτική
στρώση πρέπει να γίνεται όταν έχουν τελειώσει τα χρώµατα, έχουν καθαρισθεί οι χώροι, εκτός
των σοβατεπιών που η τοποθέτησή τους πρέπει να καθυστερήσει πράγµα που σηµαίνει ότι
πρέπει να έχει τοποθετηθεί ένα ψευδοσοβατεπί ώστε να δύνανται να ολοκληρωθούν τα
επιχρίσµατα, χωρίς όµως αυτό να καλύπτει τον περιµετρικό αρµό.

Βλέπε και Σηµείωση της παραγράφου 2.10 αναφορικά µε την επίδραση της σχετικής υγρασίας των
χώρων, στην υγροσκοπικότητα των ξύλων.

4.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ
(Βιβλίο 1 και 4 )

4.1. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑ∆ΡΟΝΙΩΝ
4.1.1

∆ιαστάσεις

4.1.1.1.

Πλάτος καδρονιών

Το σύνηθες πλάτος των καδρονιών είναι 80 mm.
Στην περίπτωση που τα καδρόνια εδράζονται σε όλο το µήκος τους, το ελάχιστο πλάτος δύναται
να είναι:
-

40 mm εάν η τοποθέτηση των λωρίδων γίνεται σύµφωνα µε το σχήµα 1 και 3.

-

60 mm εάν η τοποθέτηση των λωρίδων γίνεται σύµφωνα µε το σχήµα 2.

-

70 mm εάν η τοποθέτηση των λωρίδων γίνεται σύµφωνα µε το σχήµα 4 και 5.
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4.1.1.2.

Πάχος καδρονιών

Η παραδεχόµενη αντιστοιχία µεταξύ ελάχιστου πάχους καδρονιού και της απόστασης των τάκων
έδρασης ή των δοκών έδρασης (πατερών) δίδεται από τον επόµενο πίνακα για πλάτος καδρονιού
80 mm.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4

4.1.1.3.

Απόσταση µεταξύ στηριγµάτων
α σε m

Ελάχιστο πάχος καδρονιού
mm

Οµοιόµορφη έδραση

20

α<0,35

25

0,35<α<0,45

32

0,45<α<0,460

50

Μήκος καδρονιών

Τα καδρόνια που στερεούνται µηχανικά ή τοποθετούνται σε ελάχιστο υπόβαθρο και εδράζονται σε
όλο το µήκος τους πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο µήκος 1 m χωρίς να υπάρχουν στοιχεία
µικρότερα του 0,70 m. Επιτρέπονται και µήκη όχι όµως µικρότερα των 0,40 m στην περίµετρο του
χώρου.
Τα καδρόνια επί τάκων σε ελαστικό υπόβαθρο πρέπει να έχουν ελάχιστο µήκος 1,50 m πάντοτε µε
κοµµένα τα νεύρα τους (τοπικές εγκάρσιες πριονιές). Σε κάθε εγκάρσια µερική πριονιά όταν δεν
εδράζονται οµοιόµορφα σε όλο το µήκος τους θα πρέπει να τοποθετείται τακός.

4.1.1.4.

Μεταξόνιο των καδρονιών χωρίς ψευδοδάπεδο

Για τους χώρους κατοικιών το µεταξόνιο των καδρονιών δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο των
0,45 m για λωρίδες των δαπέδων των παραγραφών 2.2.1 και 2.2.2 ελάχιστου πάχους 20 mm.
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να υπολογίζεται το µεταξόνιο ανάλογα των φορτιών και
του πάχους των λωρίδων.
Τα καδρόνια περιµετρικά, πρέπει να απέχουν των τοίχων 10 µε 20 mm.

4.1.1.5.

Προσανατολισµός των καδρονιών στο χώρο

Εκτός εάν ορίζεται ιδιαίτερα στην Τ.Σ.Υ. τα καδρόνια του ξύλινου σκελετού τοποθετούνται έτσι
ώστε οι λωρίδες των σχηµάτων 1 έως 5 να προσανατολίζονται κάθετα προς το τοίχωµα του χώρου
που δέχεται το µεγαλύτερο φυσικό φωτισµό.

4.1.2
4.1.2.1.

Τοποθέτηση των καδρονιών µε µηχανική στερέωση, µε κόλληση ή
πάκτωση
Καδρόνια επί αυτοφερόµενων δοκών

Τα καδρόνια πρέπει να εδράζονται επί τριών τουλάχιστον δοκών.
Οι ενώσεις των καδρονιών θα γίνονται επί των δοκών µε αποφυγή σύµπτωσης των ενώσεων σε
δύο διαδοχικές δοκούς.
Οι µηχανικές στερεώσεις θα γίνονται σε κάθε δοκό. Στις ξύλινες δοκούς µε καρφιά, στριφωνιά. Στις
µεταλλικές µε πλευρικές βίδες από προκολληµένες µεταλλικές γωνίες.

4.1.2.2. Καδρόνια απ’ ευθείας επί της φέρουσας πλάκας. Ο.Σ. ή κατασκευαζόµενη
επ’ αυτής στρώσης σιµεντοκονίας ή γαρµπιλοσκυροδέµατος
Βασική αρχή: ∆εν επιτρέπεται το κάρφωµα καδρονιών µε καρφωτικά εργαλεία.
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1. Πρώτος τρόπος
Στερέωση των καδρονιών µε κόλλα πολυουρεθάνης
Σε συνήθη επιφάνεια φέρουσας πλάκας, τα καδρόνια στερεούνται στους τάκους µε κόλληση, οι
οποίοι κολλιούνται επίσης στη φέρουσα πλάκα µε πολυουρεθάνη.
Η απ’ ευθείας κόλληση σε στρώση σιµεντοκονίας χωρίς τάκους, πραγµατοποιείται σε όλη την
κατά µήκος επιφάνεια των καδρονιών.
Οι ανοχές επιπεδότητας είναι 5 mm στον πήχυ των 2 m και 1 mm στον πήχυ των 20 cm.
2. ∆εύτερος τρόπος
Στερέωση των καδρονιών µε σιµεντοκονία
Επί των πλαϊνών των καδρονιών τοποθετούνται εναλλάξ µε διαφορετικές κλίσεις προεξέχοντα
καρφιά σε αποστάσεις µεταξύ τους 10 µε 12 cm.
Τα καδρόνια τοποθετούνται απ’ ευθείας στη φέρουσα πλάκα και στερεούνται σε όλο τους το
µήκος µε σιµεντοκονία µε ταχείας πήξεως σιµέντα, τριγωνικής διατοµής εκατέρωθεν των
πλευρών τους.
3. Τρίτος τρόπος
Στερέωση των καδρονιών στο σκυρόδεµα µε βίδες ή στριφόνια και χιτωνίου από πολυαµίδιο
ανά 0,50 m.
4. Τέταρτος τρόπος
Στερέωση των καδρονιών µε παρεµβολή στη θέση των προβλεποµένων τάκων (βλέπε πίνακα
4) ειδικών στηριγµάτων της παραγράφου 2.7.3 της παρούσης.
Ο τρόπος αυτός ανάγεται στην πλωτή τοποθέτηση των καδρονιών της επόµενης παραγράφου
4.1.3.

4.1.2.3.

∆ιπλός επάλληλος σκελετός καδρονιών

Παρόµοιος σκελετός προβλέπεται σε αίθουσες γυµναστηρίου ή σε αίθουσες διδασκαλίας χώρου
(βλέπε και παράγραφο 4.5 της παρούσης και σχήµα 10).
Τα δοκάρια της πρώτης προς τα κάτω στρώσης που συνήθως τοποθετούνται σε τάκους, είναι
παράλληλα µε τις προβλεπόµενες να χρησιµοποιηθούν λωρίδες.
Οι αποστάσεις των τάκων και τα µεταξόνια των καδρονιών θα προκύψουν κατόπιν µελέτης.
Τα καδρόνια της δεύτερης στρώσης, τοποθετούνται κάθετα στα αντίστοιχα της πρώτης
µε παρεµβολή στις επιφάνειες επαφής τεµαχίου φύλλου NEOPRENE πάχους τουλάχιστον 6mm.
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Σχήµα 10

1. λωρίδες δαπέδου
2. καδρόνια
3. τεµάχιο φύλλου NEOPRENE
4. ξύλινοι τάκοι
5. στεγανωτική ασφαλτική µεµβράνη εφόσον απαιτείται ανάλογα της παρουσίας υγρασίας
κάτωθεν της φέρουσας πλάκας ή της υγροµετρίας των κάτωθεν χώρων
6. φέρουσα πλάκα
Σηµείωση
1. Για την αποφυγή φαινοµένων αντήχησης από το βάδισµα θα πρέπει το ενδιάµεσο κενό να
γεµίζει µε κοκκώδη υλικά (βλέπε παράγραφο 2.5.7 της παρούσης) ή να τοποθετείται επί των
καδρονιών υαλοβάµβακας ή λιθοβάµβακας (βλέπε παράγραφο 2.5.6.-1 της παρούσης) µε τον
οποίον επιτυγχάνεται και η θερµοµονωτική προστασία των κάτωθεν χώρων.

4.1.3

Τοποθέτηση απλής στρώσης πλωτών καδρονιών

Η τοποθέτηση των καδρονιών µε πλωτή διάταξη συνιστάται διότι µε αυτή τη διάταξη επιτυγχάνεται
η προστασία από κτυπογενείς θορύβους, προσδίδεται ελαστικότητα στο βάδισµα και στο τρέξιµο
(περίπτωση χώρων άθλησης).
1. Πρώτος τρόπος
Τοποθέτηση σε επιφάνεια οπλισµένου σκυροδέµατος που δεν έχει υποστεί ιδιαίτερη
επεξεργασία.
Απαιτείται µια απισωτική στρώση που δύναται να είναι
-

είτε λεπτή άµµος

-

είτε τσιµεντοκονία τελείως λεία ή γαρµπιλοµωσαϊκό

α. Πρώτη περίπτωση : «Στρώση λεπτής άµµου επί υπάρχουσας στρώσης σκυροδέµατος σε
επαφή µε το έδαφος»
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Προηγείται της στρώση άµµου η στρώση διακοπής ανόδου υγρασίας σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.5.3 της παρούσης και έπεται της στρώσης η τοποθέτηση στρώσης κατανοµής
πιέσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5.4.
Σηµείωση: Στην περίπτωση που δεν έχει κατασκευασθεί η στρώση σκυροδέµατος, η
στρώση διακοπής ανόδου υγρασίας τοποθετείται επί του εδάφους και επ’ αυτής
κατασκευάζεται το σκυρόδεµα.
β. ∆εύτερη περίπτωση: Στρώση λεπτής άµµου επί φέρουσας
σκυροδέµατος µε έντονη υγροµετρία των χώρων κάτωθεν αυτής.

πλάκας

οπλισµένου

Προηγείται η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών από ασφαλτική µεµβράνη σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.5.3 και έπεται της στρώσης άµµου και η τοποθέτηση στρώσης κατανοµής
πιέσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5.4.
γ. Περιµετρική ηχοµονωτική στρώση
Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις προβλέπεται τοποθέτηση περιµετρικά στις γωνίες
συµπιέσιµης λωρίδας για µείωση των ηχητικών γεφυρώσεων.
δ. Τοποθέτηση των καδρονιών
Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις τα καδρόνια τοποθετούνται επί της στρώσης κατανοµής
πιέσεων µε πλήρη επ’ αύτης επαφή επί της οποίας και στερεούνται πλευρικά µε µεταλλικά
γωνιακά. Πάντοτε προβλέπεται περιµετρικός αρµός των καδρονιών από τον τοίχο.
2. ∆εύτερος τρόπος
Τοποθέτηση σε στρώση οπλισµένου σκυροδέµατος επί της οποίας έχει εφαρµοσθεί
σιµεντοκονία τελείως λεία ή γαρµπιλοµωσαϊκό.
α. Πρώτη περίπτωση
Τα καδρόνια τοποθετούνται απ’ ευθείας επί συµπιέσιµης στρώσης (βλέπε παράγραφο 2.5.5
- 1,2,3 της παρούσης), αφού προηγηθεί ή όχι η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών, ανάλογα
της υγροµετρίας των κάτωθεν χώρων (σχήµα 11).
Προβλέπεται πάντοτε περιµετρική ηχοµονωτική στρώση µεταξύ στρώσης σκυροδέµατος και
τοίχων.

Σχήµα 11
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Υπόµνηµα
1. λωρίδες δαπέδου
2. καδρόνια
3. συµπιέσιµη στρώση (παράγραφος 2.5.5)
4. φράγµα υδρατµών
5. σιµεντοκονία ή γαρµπιλωµωσαϊκό
β. ∆εύτερη περίπτωση
Τα κορδόνια τοποθετούνται επί της συµπιέσιµης στρώσης δια µέσου τάκων (βλέπε
παράγραφο 2.4.1-1 της παρούσης) που έχουν προηγουµένως στερεωθεί άκαµπτα στα
καδρόνια µε τους οποίους τάκους πραγµατοποιείται και το αλφάδιασµα των καδρονιών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η πρώτη περίπτωση ως προς το φράγµα υδρατµών.
γ. Τρίτη περίπτωση
Τα καδρόνια τοποθετούνται απ’ ευθείας επί της σκληρής επιφάνειας της σιµεντοκονίας ή του
γαρµπιλοµωσαϊκού µε παρεµβολή τµηµατικών λωρίδων NEOPRENE πάχους τουλάχιστον
10 mm, πλάτους όσο το πλάτος των καδρονιών.
δ. Τέταρτη περίπτωση
Τα καδρόνια τοποθετούνται σε στρώση χυτού οπλισµένου σκυροδέµατος (λείας και
αλφαδιασµένης επιφάνειας) που κατασκευάζεται επί συµπιέσιµης στρώσης από
λιθοβάµβακα (βλέπε σχετικά δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 2.5.6 της παρούσης ως
και την πρώτη σχετική Σηµείωση).

4.1.4

∆ιπλός επάλληλος πλωτός σκελετός καδρονιών

Η πρώτη στρώση των καδρονιών τοποθετείται κατά τους τρόπους που αναφέρονται στην
παράγραφο 4.1.3 της παρούσης και παράλληλα µε τις προβλεπόµενες να χρησιµοποιηθούν
λωρίδες.
Τα καδρόνια της δεύτερης στρώσης τοποθετούνται κάθετα στα αντίστοιχα της πρώτης µε
παρεµβολή στις επιφάνειες επαφής τεµαχίου φύλλου NEOPRENE πάχους τουλάχιστον 6 mm
(βλέπε σχήµα 12 το οποίο αναφέρεται στην απ’ ευθείας τοποθέτηση της πρώτης στρώσης
καδρονιών σε συµπιέσιµο υλικό).

Σχήµα 12
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Υπόµνηµα
1. λωρίδες δαπέδου
2. καδρόνια
3. τεµάχιο φύλλου NEOPRENE
4. συµπιέσιµη στρώση (παράγραφος 2.5.5)
5. φράγµα υδρατµών
6. σιµεντοκονία ή γαρµπιλωµωσαϊκό
Σηµείωση
Στους πλωτούς σκελετούς καδρονιών δεν επιτρέπεται το γέµισµα των ενδιάµεσων κενών µε
κοκκώδη υλικά όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.5.7 της παρούσης. Το µόνο που επιτρέπεται
είναι η τοποθέτηση επί της πρώτης στρώσης των καδρονιών παπλώµατος υαλοβάµβακα ή
λιθοβάµβακα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.5.6 - 1 της παρούσης για την αποφυγή
φαινοµένων αντήχησης.

4.1.5

∆ιατάξεις αερισµού του καδροναρίσµατος

Για τον αερισµό των καδρονιών είναι απαραίτητα:
-

τα ακραία καδρόνια τα παράλληλα µε τους τοίχους να απέχουν από το ψευδοσοβατεπί
τουλάχιστον 10 mm (σχήµα 13)

-

στην περίπτωση που τα καδρόνια εφάπτονται πλήρως στο υπόστρωµά τους, πρέπει να
προβλέπονται κατάλληλες οπές σε όλο το µήκος τους για την κυκλοφορία του αέρα.

-

οι λωρίδες του δαπέδου να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm από το
ψευδοσοβατεπί, ο δε δηµιουργούµενος αρµός θα καλύπτεται µε ειδικής µορφής σοβατεπί
(σχήµα 13) το οποίο θα φέρει κατά διαστήµατα οπές ή σχισµές καλυµµένες από την πίσω όψη
αυτού µε ανοξείδωτη σίτα.

-

µεταξύ των καδρονιών περιµετρικά στους τοίχους θα τοποθετούνται χαλκοσωλήνες καλυµµένοι
µε σίτα, που θα επικοινωνούν µε το εξωτερικό περιβάλλον.

Σχήµα 13
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1. ειδικής διατοµής σοβατεπί για τον αερισµό του καδροναρίσµατος δια µέσου του περιµετρικού
αρµού
2. τοίχος
3. επίχρισµα
4. τάβλα για ψευδο σοβατεπί
5. περιµετρικός αρµός πάχους 10 mm
6. λωρίδα δαπέδου
7. καδρόνι
8. φέρουσα πλάκα ή στρώση γαρµπιλοσκυροδέµατος
9. ξύλινος τάκος ανά 50 cm

4.1.6

Αποφυγή ηχητικών γεφυρώσεων

1 Πρώτη περίπτωση
Στην περίπτωση όπου υπάρχουν σωληνώσεις επί της φέρουσας πλάκας (παρόλο που πρέπει
να αποφεύγονται) και κατασκευάζεται στρώση γεµίσµατος από γαρµπιλοσκυρόδεµα επί λεπτού
φύλλου συµπιέσιµου υλικού (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.5.5-2 και 2.5.5-3) για την
διακοπή µετάδοσης κτυπογενών θορύβων, όπως στο σχήµα 14 αντί του σχήµατος 15, το
φύλλο του συµπιέσιµου υλικού θα ρηγµατωθεί οπότε θα δηµιουργηθεί ηχητική γεφύρωση.

Σχήµα 14

Σχήµα 15

1. γαρµπιλοσκυρόδεµα οπλισµένο µε πλέγµα στην περιοχή της σωλήνωσης, εκτός του
υπόλοιπου προβλεπόµενου οπλισµού
2. λεπτό συµπιέσιµο φύλλο
3. σταθεροποιηµένη άµµος µε προσθήκη 80 kg σιµέντου ανά m3
4. φέρουσα πλάκα
Σηµείωση
Πάντοτε µεταξύ του γαµπιλοσκυροδέµατος και περιµετρικών
ηχοµονωτική στρώση, δηλαδή προστίθεται γωνιακό από το υλικό 2.

τοίχων

παρεµβάλλεται

2. ∆εύτερη περίπτωση
Θα παρουσιασθούν ηχητικές γεφυρώσεις εάν κατά την τοποθέτηση των λεπτών συµπιέσιµων
φύλλων της πρώτης περίπτωσης δεν υπάρχει επικάλυψη µεταξύ τους τουλάχιστον 8 cm και
πρόσθετη λωρίδα αυτοκόλλητης ασφαλτικής µεµβράνης πλάτους 15 cm (βλέπε σχήµατα 16,17)
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Σχήµα 16

Σχήµα 17

Στο σχήµα 16 παρόλο που έχει τοποθετηθεί η πρόσθετη αυτοκόλλητη λωρίδα, αυτή δεν θα
αντέξει στο βάρος του γαρµπιλοσκυροδέµατος, οπότε θα σχηµατισθεί ηχητική γεφύρωση.
3. Τρίτη περίπτωση
Εάν η επιφάνεια του σκυροδέµατος δεν έχει λειοτριφθεί µε το «ελικόπτερο» θα διατηρούνται
προεξέχοντα σηµεία τα οποία θα δηµιουργήσουν ηχητικές γέφυρες όταν τοποθετηθεί το
συµπιέσιµο φύλλο 2 του σχήµατος 18.

Σχήµα 18

4.2. ΣΑΝΙ∆ΩΜΑ (ΨΕΥ∆Ο∆ΑΠΕ∆Ο) ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑ∆ΡΟΝΙΩΝ
4.2.1

Γενικά

Το σανίδωµα όταν προβλέπεται, παρεµβάλλεται µεταξύ της επιφανειακής ξυλείας και του
σκελετού, αποτελείται από σανίδες ή παράγωγα ξύλου (µοριοσανίδες, κόντρα πλακέ) (βλέπε
σχετικά και παράγραφο 2.4.1.-3 της παρούσης).
Η τοποθέτηση του σανιδώµατος αποβλέπει:
-

Στην αύξηση της διάρκειας ζωής του δαπέδου: η επιφανειακή ξυλεία εάν έχει πάχος 23 mm
όπως στο σχήµα 15 δύναται να ξυσθεί πολλές φορές µέχρις ότου να συναντηθούν τα καρφιά.

-

Να µειωθούν οι πιθανότητες τριξίµατος του δαπέδου.

-

Να αυξηθεί η ελαστικότητα και η ηχοµόνωση του δαπέδου.

-

Να αυξηθεί το µεταξόνιο των καδρονιών.

-

Να είναι ευκολότερη η τοποθέτηση των λωρίδων σύµφωνα µε τα σχήµατα 4 και 5
(ψαροκόκκαλο).

4.2.2

Είδος ξυλείας

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.1.-3
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ηµισανίδες ή σανίδες, αυτές θα έχουν πάχος:
- 20 mm (ηµισανίδες, µισοτάβλες)
ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01
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- 25 mm (σανίδες, τάβλες) για να καταλήξουν στα 22 mm µετά το ροκάνισµα.
Τα πλάτη των σανίδων θα πρέπει να είναι το πολύ 120 mm και των ηµισανίδων µικρότερα των
100 mm.

4.2.3

∆ιάταξη τοποθέτησης των σανίδων – ηµισανίδων

Συνήθως τοποθετούνται κάθετα στα καδρόνια και ποτέ να µην είναι παράλληλες προς τις λωρίδες.
Στην περίπτωση που ορισµένα σχέδια τοποθέτησης λωρίδων οδηγούν σε κάθετη προς τα
καδρόνια τοποθέτησης λωρίδων οδηγούν σε κάθετη προς τα καδρόνια τοποθέτηση, τότε οι
σανίδες – ηµισανίδες τοποθετούνται λοξά προς τα καδρόνια.

4.2.4

Απόσταση µεταξύ των σανίδων – ηµισανιδών: 4 µε 7 mm

4.2.5

Απόσταση σανίδων – ηµισανιδών από τοίχους: 10mm

4.2.6

Σύνδεση (µάτιση σανίδων): πάντοτε επί των καδρονιών

4.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ
4.3.1

Έναρξη εργασιών τοποθέτησης των λωρίδων

Όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και αποµένει να εκτελεσθεί:
−

το τελευταίο χέρι των χρωµάτων, ή η κόλληση της ταπετσαρίας,

−

η τοποθέτηση των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων,

θα πρέπει να έχουν αναρτηθεί τα σώµατα της κεντρικής θέρµανσης, να λειτουργεί αυτή, και να
έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες.

4.3.2

Προσανατολισµός τοποθέτησης των λωρίδων

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Τ.Σ.Υ. οι λωρίδες που τοποθετούνται σύµφωνα µε τα
σχήµατα 1 έως 5, θα προσανατολίζονται κάθετα προς το τοίχωµα του χώρου που δέχεται το
µεγαλύτερο φυσικό φωτισµό.
Τα σηµεία έναρξης τοποθέτησης των λωρίδων εξαρτώνται επίσης και από τους παρακάτω
παράγοντες, όπως:
− Εάν προβλέπεται να τοποθετηθούν περιµετρικά και ενδιάµεσες µπορντούρες, φιλέτα.
− Εάν τα δάπεδα των επικοινωνούντων χώρων θα κατασκευασθούν κατά τον αυτό τρόπο.
− Εάν το σχέδιο τοποθέτησης είναι σε πλάκες µε τις λωρίδες τοποθετούµενες µία προς µία
σύµφωνα µε τα σχήµατα 6 έως 10 οπότε τότε η έναρξη τοποθέτησης θα πρέπει να γίνεται µε
βάση του κύριους άξονες των χώρων.

4.3.3

Πλάτος λωρίδων

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Τ.Σ.Υ. το πλάτος των λωρίδων µη περιλαµβανοµένου του
τόρµου (γλωττίδα) θα είναι µεταξύ 50 και 55 mm µε ανοχές ± 0,2 mm.
Μεταξύ των λωρίδων του αυτού χώρου, τα πλάτη αυτών δεν θα πρέπει να διαφέρουν περισσότερο
των 5 mm.
Λωρίδες (σανίδες) µε πλάτη µεγαλύτερα ή ίσα των 110 mm δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε
χώρους µε έντονες µεταβολές υγρασίας διότι απαιτούν σηµαντικούς αρµούς τοποθέτησης.
Συµβατικά η εγκάρσια µεταβολή του ξύλου είναι ίση µε το 0,25 % ανά βαθµό υγρασίας ξύλου
(βλέπε και σηµείωση παραγράφου 2.10 της παρούσης).
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4.3.4

Μήκη των λωρίδων των σχηµάτων 4 και 5

Τα µήκη των λωρίδων που τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχήµατα 4 και 5 θα πρέπει να είναι τα
ίδια σε όλο το χώρο µε εξαίρεση τις δυο σειρές δίπλα στους τοίχους ή άλλο κάθετο στοιχείο (τζάκιυποστήλωµα).

4.3.5

Θέσεις αρµών ενώσεως λωρίδων ανάλογα του τρόπου τοποθέτησής τους

Βλέπε σχήµατα 1 έως 5 της παραγράφου 2.2.2 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
1. Λωρίδες τοποθετούµενες σύµφωνα µε το σχήµα 1.
Οι αρµοί µεταξύ των λωρίδων δεν θα πρέπει να συµπίπτουν σε δύο διαδοχικές σειρές. Θα
πρέπει να απέχουν ο ένας ως προς τον άλλο τουλάχιστον 15 cm και το ελάχιστο δύο φορές το
πλάτος των λωρίδων σε όλους τους χώρους όπου δεν υπάρχουν λωρίδες µικρότερες των
40 cm.
Όταν έχουν µικρότερο των 40 cm οι λωρίδες, η απόσταση µεταξύ των αρµών δυο διαδοχικών
σειρών, δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των 10 cm.
2. Λωρίδες τοποθετούµενες σύµφωνα µε το σχήµα 2.
Οι αρµοί µεταξύ των λωρίδων, πρέπει να τοποθετούνται πάνω στα καδρόνια, σε απόσταση
τουλάχιστον 1 cm από την παρειά αυτών.
Από σειρά σε σειρά πρέπει να απέχουν µεταξύ τους, απόσταση ίση µε την απόσταση των
καδρονιών.
3. Λωρίδες τοποθετούµενες σύµφωνα µε το σχήµα 3.
Οι αρµοί µεταξύ των λωρίδων ανά σειρά παρά σειρά πρέπει να βρίσκονται επί του αυτού
ιδεατού άξονα µε απόκλιση ± 2 mm από αυτόν. Η απόσταση των αρµών µεταξύ δυο
διαδοχικών σειρών πρέπει να είναι περίπου ίση µε το ½ του µήκους της λωρίδας µε µια
διαφορά περίπου 5 mm (βλέπε σχήµα 19).

Σχήµα 19
1. ιδεατός άξονας ευθυγράµµισης αρµών
2. απόκλιση ως προς τον ιδεατό άξονα
4. Λωρίδες τοποθετούµενες σύµφωνα µε το σχήµα 4.
Ο άξονας της τεθλασµένης γραµµής των αρµών πρέπει να συµπίπτει µε τον άξονα του
καδρονιού µε απόκλιση ± 1 cm, στην περίπτωση όπου οι λωρίδες δεν τοποθετούνται σε
ψευδοδάπεδο.
5. Λωρίδες τοποθετούµενες σύµφωνα µε το σχήµα 5.

ΠΕΤΕΠ:03-07-01-01

33/38

Οι αρµοί ένωσης των λωρίδων που έχουν κοπεί κατά 45ο γωνία πρέπει να συµπίπτουν µε τον
άξονα του καδρονιού µε απόκλιση ± 1 cm. Οι γωνίες των λωρίδων από τη λοξή κοπή,
εκατέρωθεν του άξονα δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν απόκλιση µεγαλύτερη των 2 mm
(σχήµα 20).

Σχήµα 20

4.3.6

Λωρίδες τοποθετούµενες επί ψευδοδαπέδου

Τοποθετούνται µε γωνία 45ο ή 90 ο ως προς τα στοιχεία του ψευδοδαπέδου.

4.3.7

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων µε λωρίδες «πανό»

(βλέπε παράγραφο 2.2.3 της παρούσης)
Τοποθετούνται υποχρεωτικά επί ψευδοδαπέδου µε αρχή τοποθέτησης από τους κύριους άξονες
του χώρου, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.

4.3.8

Σύνδεση λωρίδων και σανίδων δαπέδων µε µπαλκονοποδιές και
µαρµάρινα κατώφλια θυρών

Πρέπει να παρεµβάλλεται µεταξύ των ξύλων και της πλαϊνής επιφάνειας του µαρµάρου λωρίδα
διογκωµένου φελλού πάχους 8 µε 10 mm µε στεγανοποίηση του άνω τµήµατος αυτού µε µαστίχα.

4.4. ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ∆ΑΠΕ∆Α
4.4.1

∆άπεδα κλειστών γυµναστηρίων επί φέρουσας πλάκας ορόφου

Η σειρά τοποθέτησης των στρώσεων από τα κάτω προς τα άνω είναι:
1. Τρίψιµο της επιφάνειας της πλάκας µε το «ελικόπτερο», ώστε να µην υπάρχουν προεξέχοντα
σηµεία.
2. Τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών και ενδεχοµένως στρώσης διάχυσης υδρατµών ανάλογα
της υγροµετρίας των κάτωθεν χώρων.
3. Τοποθέτηση φύλλων λιθοβάµβακα πυκνότητας και πάχους τέτοιου ώστε µετά την συµπίεση
από το µόνιµο φορτίο του σκυροδέµατος να διατηρεί την ελαστικότητά του (βλέπε σχετικά και
πρώτη Σηµείωση της παραγράφου 2.5.6-2 της παρούσης ΠΕΤΕΠ).
4. Στρώση ασφαλτικής µεµβράνης σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5.6-2 και τη σχετική σε αυτή
Σηµείωση.
5. Σκυροδέτηση
οπλισµένου
υποστρώµατος.
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γαρµπιλοσκυροδέµατος

υπολογιζόµενο

επί

ελαστικού
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6. ∆ιπλό επάλληλο καδρονάρισµα µε τα στοιχεία της πρώτης στρώσης παράλληλα προς τη
µεγάλη πλευρά αυτού και της δεύτερης κάθετα προς αυτά ώστε οι λωρίδες να τοποθετηθούν
παράλληλα προς τη µεγάλη πλευρά. Μεταξύ των καδρονιών και των δύο στρώσεων 25 cm.
Πλάτος καδρονιών 80 mm. Τα καδρόνια στερεούνται στο σκυρόδεµα µε µεταλλικά γωνιακά
τοποθετούµενα πλευρικά επ’ αυτών.
Πριν από την εφαρµογή της δεύτερης προς τα άνω στρώσης καδροναρίσµατος, τοποθετείται
χαλαρά µε καµπυλώσεις προς το κενό, πάπλωµα λιθοβάµβακα για την αποφυγή φαινοµένων
αντήχησης.
Απαγορεύεται χρήση κοκκώδους υλικών για γέµισµα των κενών µεταξύ των καδρονιών στα
πλωτά δάπεδα.
7. Προβλέπονται περιµετρικοί αρµοί πλάτους 20 µε 30 mm, σε συνδυασµό µε διατάξεις αερισµού
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1.5 και 2.4.4 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
8. Τοποθέτηση των λωρίδων δρυός, παράλληλα µε την µεγάλη πλευρά της αίθουσας µε τους
κατά µήκος αρµούς υποχρεωτικά επί των καδρονιών σύµφωνα µε το σχήµα 2 και σε µήκη
ώστε να εδράζονται σε τρία τουλάχιστον καδρόνια.
Σηµείωση
Η τοποθέτηση των λωρίδων επί ψευδοδαπέδου θα πρέπει να διερευνηθεί ανάλογα της
επιδιωκόµενης ελαστικότητας του δαπέδου.

4.4.2

∆άπεδα κλειστών γυµναστηρίων επί εδάφους

Η σειρά τοποθέτησης των στρώσεων από τα κάτω προς τα άνω είναι:
1. Στρώση ισχνού σκυροδέµατος (σκυρόδεµα καθαριότητας)
2. Στεγανωτική στρώση από ασφαλτικές µεµβράνες για την αποφυγή ανόδου υγρασίας
3. Στρώση οπλισµένου σκυροδέµατος
4. Στρώση άµµου (παράγραφος 2.5.2) εγκλωβισµένη πλευρικά.
5. Μεµβράνη πολυαιθυλενίου 150 m.
6. Στρώση κατανοµής πιέσεων (παράγραφος 2.54) µε περιµετρικούς αρµούς 20 έως 30 mm.
7. ∆ιπλό επάλληλο καδρονάρισµα και κατά τα λοιπά όπως στην 4.5.1-6 της προηγούµενης
παραγράφου. Η πρώτη στρώση των καδρονιών συνδέεται µε την στρώση κατανοµής πιέσεων
µε µεταλλικά γωνιακά τοποθετούµενα πλευρικά επ’ αυτών.
Κατά τα λοιπά όπως στις 4.5.1-7 και 4.5.1-8 της προηγούµενης παραγράφου.
Σηµείωση
Αναφορικά µε τις απαιτήσεις ποιότητας των ξύλινων δαπέδων γυµναστηρίων και τον έλεγχο αυτών
βλέπε AFNOR NF P90-202 και NFP 90-203/1992.

4.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
4.5.1

Τελικό πλάνισµα του δαπέδου

Εκτελείται µόνο όταν η επιφάνεια του δαπέδου δεν µπορεί να λάβει την τελική της µορφή µε το
τρίψιµο. Η εργασία αυτή εκτελείται µετά τους χρωµατισµούς και πριν από τις ταπετσαρίες.
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4.5.2

Τρίψιµο

Το τρίψιµο γίνεται σε δυο ή και προτιµότερο σε τρία στάδια. Το πρώτο γυαλόχαρτο Ν 2 κάθετα
προς τις ίνες (βένες) ή υπό γωνία 45 ο. Το δεύτερο µε γυαλόχαρτο ½ ή 0 και το τρίτο στάδιο µε
λεπτότερο του µηδενός.

4.5.3

Κέρωµα

Πρώτη στρώση χρησιµοποιείται εγκαυστικό µίγµα (κερί διαλυµένο άχρωµο διαλυτικό υγρό) το
οποίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν όξινο ή αλκαλικό ώστε να µην προκαλέσει αλλαγή στο
χρώµα του ξύλου ιδίως όταν περιέχει ταννίνη (δρυς).
∆εύτερη στρώση. Πρέπει να γίνονται επάλληλες συχνές στρώσεις κεριού ώστε το ξύλο να
απορροφήσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ποσότητα. Η τελευταία στρώση συνοδεύεται από
γυάλισµα.

4.5.4

Βερνίκια διαρκείας

Προϋπόθεση εφαρµογής είναι ότι δεν πρέπει η υγρασία του ξύλου να είναι µεγαλύτερη του 10 %.
Τα δάπεδα που όταν παραδίνονται έχουν υγρασία µεταξύ 10 και 13 % πρέπει µε κατάλληλο
δηµιουργούµενο περιβάλλον να φθάσουν το 10 %.
Μετά την πρώτη στρώση αφού στεγνώσει το βερνίκι ακολουθεί ελαφρό τρίψιµο για να εξαλειφθεί
το δηµιουργούµενο αγρίεµα του ξύλου.
Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού έχει λειτουργήσει η θέρµανση του χώρου ώστε τα ξύλα
να πάρουν τις συστολές τους και να µην εµφανισθούν οι ρωγµές στους αρµούς, όπως θα συµβεί
εάν η θέρµανση λειτουργήσει µετά την τελική στρώση.

4.5.5

Βερνίκια δαπέδων γυµναστηρίων

Πρέπει να προβλέπονται ειδικά βερνίκια που διατηρούν την ελαστικότητά τους, είναι «σατινέ» και
είναι δυνατό επ’ αυτών να εφαρµοσθούν διάφοροι χρωµατισµοί εύκολα αφαιρούµενοι για
διαχωρισµό του δαπέδου µε γραµµές και επιφάνειες.

5.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

5.1. ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑ
Το δάπεδο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει βέλη µεγαλύτερα των 5 mm σε πήχυ των 2 m που
τοποθετείται οπουδήποτε στο δάπεδο. Οµοίως δεν θα πρέπει να παρουσιάζει βέλος µεγαλύτερο
των 1 mm στον πήχη των 20 cm.

5.2. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΠΛΑΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
− Όταν το ξύλινο δάπεδο τοποθετείται πριν από την επίστρωση διπλανού χώρου, δεν θα πρέπει
να υπάρχει διαφορά στάθµης µεταξύ των δυο ± 2 mm.
− Όταν το ξύλινο δάπεδο τοποθετείται µετά από την επίστρωση διπλανού χώρου δεν θα πρέπει
να παρουσιάζεται τοπική διαφορά στάθµης στα κατώφλια θυρών.

5.3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΤΗΤΑ
Η επιφάνεια του δαπέδου δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ανισοσταθµία µεγαλύτερη των 5 mm σε
πήχη των 2 m.
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5.4. ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΥΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ
∆εν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 % του πλάτους της λωρίδας µε µέγιστο τα 0,5 mm.

5.5. ΕΥΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΩΡΙ∆ΩΝ
Το εύρος του ανοίγµατος των αρµών θα πρέπει να εξετάζεται για υγρασία των λωρίδων 9 %. Για
τους υπολογισµούς, γίνεται παραδεκτή µια εγκάρσια µεταβολή του ξύλου ίση µε 0,25 % ανά βαθµό
υγρασίας ξύλου (βλέπε σχετικά και παράγραφο 4.4.3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ).

5.5.1

Εύρος αρµών µεταξύ των λωρίδων

∆εν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2 % του πλάτους της λωρίδας µε µέγιστο τα 2 mm.
Για τα δάπεδα µε προκατασκευασµένα µε λωρίδες «πανό» (παράγραφο 2.2.3 της παρούσης
ΠΕΤΕΠ) η µέγιστη τιµή είναι 2 % της διάστασης του πανό.

5.5.2

Λωρίδες τοποθετηµένες σύµφωνα µε το σχήµα 3

Βλέπε παράγραφο 4.4.5-3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.

5.5.3

Λωρίδες τοποθετηµένες σύµφωνα µε το σχήµα 5

Βλέπε παράγραφο 4.4.5-6 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.

5.6. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ «ΠΑΝΟ»
(βλέπε παράγραφο 2.2.3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ)
Η παράθεση µεταξύ τους, των «πανό» πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι λωρίδες να µην
παρουσιάζουν απόκλιση µεγαλύτερη των 3 mm.
Σε µήκος αρµών 2 m η απόκλιση από την ευθυγράµµιση των άκρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τα 5 mm.

6.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Η παραλαβή του τελειωµένου δαπέδου γίνεται από Επιτροπή όπως σχετικά ορίζεται από Τ.Σ.Υ. η
οποία διαπιστώνει και υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο αναφορικά.
− Με την πληρότητα του φακέλου του έργου (µελέτες, υπολογισµοί, πιστοποιητικά υλικών,
πρωτόκολλα αφανών εργασιών κ.λ.π.).
− Με την τήρηση των ποιοτικών απαιτήσεων των διαφόρων παραγράφων της παρούσης και των
ελέγχων των ανοχών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 5.
− Με την εµφάνιση στην επιφάνεια του δαπέδου, βαθουλωµάτων, κηλίδων, γρατζουνιών.
− Με την παρουσία ή όχι τριγµών και υποχωρήσεων κατά το βάδισµα ή το τρέξιµο ενός ή πολλών
ατόµων.
− Με την οµαλότητα και την συνέχεια της επιφανειακής προστασίας.
Μετά την παραλαβή και µέχρις να δοθεί προς χρήση το δάπεδο θα πρέπει να προστατευθεί από
κάθε µορφής τραυµατισµό µε επικάλυψη αυτού µε γυψοκονίαµα οπλισµένο µε πλέγµα συνθετικών
ινών, τοποθετούµενου επί χαρτιού τύπου KRAFT ή ανάλογου τύπου µε την προϋπόθεση ότι η
υγρασία του δαπέδου δεν έχει αυξηθεί πέραν των προβλεποµένων ορίων.
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7.

OPOI KAI AΠAITHΣEIΣ YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ

7.1. 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», καθώς επίσης και στην
Ελληνική Νοµοθεσία σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
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).

7.2. 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.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον
εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου
κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα
κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε
κατάσταση ικανή για την άµεση εκκίνηση των περαιτέρω εργασιών.

8.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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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