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Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές

1.

ΠΕΤΕΠ

03-07-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών για την επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών
τοίχων και την επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια σε συνηθισµένα
κτιριακά έργα µε υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως.
Τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ έχουν εφαρµογή στην κατασκευή επενδύσεων τοίχων
κτιστών από οποιοδήποτε υλικό (λιθοδοµές, οπτοπλινθοδοµές κλπ.) µε ή χωρίς επίχρισµα, τοίχων
από σκυρόδεµα µε ή χωρίς επίχρισµα και τοίχων ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες) και
επιστρώσεων πατωµάτων από σκυρόδεµα µε πλακίδια κεραµικά που παράγονται µε έγχυση σε
καλούπια, µε συµπίεση σε καλούπια ή µε εξέλαση.
Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη και οι λοιπές απαιτήσεις των πλακιδίων θα καθορίζονται στα
σχέδια και τις περιγραφές του έργου.

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Αναφέρονται :
EN 177:1991

Dust-pressed ceramic tiles with a water absorption of 3%<E<=6% (Group
BIIa) -- Κεραµικά πλακίδια και πλάκες εκ συµπιέσεως µε
υδατοαπορροφητικότητα 3%<Ε<6% (Οµάδα ΒΙΙα)

EN 176:1991

Dust-pressed ceramic tiles with a low water absorption (E<=3%) - Group BI -Κεραµικά
πλακίδια
και
πλάκες
εκ
συµπιέσεως
µε
χαµηλή
υδατοαπορροφητικότητα (Ε<3%) Οµάδα Β1

EN 98

Ceramic Tiles: Determination of Dimensions and Surface Quality -- Κεραµικά
πλακίδια & πλάκες. Προσδιορισµός διαστάσεων & ποιότητας επιφάνειας

EN 99

Ceramic Tiles: Determination of Water Absorption -- Κεραµικά πλακίδια και
πλάκες. Προσδιορισµός υδατοαπορροφητικότητας

EN ISO 105454:1997

Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking
strength (ISO 10545-4:1995) -- Κεραµικά πλακίδια. Μέρος 4: Προσδιορισµός
του µέτρου διάρρηξης και της δυνάµεως θραύσεως

EN 101:1991

Ceramic tiles - Determination of scratch hardness of surface according to
Mohs -- Κεραµικά πλακίδια. Προσδιορισµός της σκληρότητας της επιφανείας
σε απόξεση κατά Mohs

EN ISO 105456:1997

Ceramic tiles - Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for
unglazed tiles (ISO 10545-6:1995) -- Κεραµικά πλακίδια. Προσδιορισµός
αντοχής σε βαθειά απότριψη µή εφυαλωµένων πλακιδίων

EN ISO 105458:1996

Ceramic tiles - Part 8: Determination of linear thermal expansion (ISO 105458:1994) -- Κεραµικά πλακίδια και πλάκες. Προσδιορισµός γραµµικής
θερµικής διαστολής

EN ISO 105459:1996

Ceramic tiles - Part 9: Determination of resistance to thermal shock (ISO
10545-9:1994) -- Κεραµικά πλακίδια και πλάκες. Προσδιορισµός της αντοχής
σε θερµική προσβολή

EN ISO 10545-

Ceramic tiles - Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles
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11:1996

(ISO 10545-11:1994) -- Κεραµικά πλακίδια - Μέρος 11: Προσδιορισµός της
αντοχής στη δηµιουργία τριχοειδών ρηγµατώσεων σε εφυαλωµένα πλακίδια

EN ISO 1054513:1997

Ceramic tiles - Part 13: Determination of chemical resistance (ISO 3054513:1995) -- Κεραµικά πλακίδια και πλάκες - Μέρος 13: Προσδιορισµός
χηµικής αντοχής

EN 154:1991

Ceramic tiles - Determination of resistance to surface abrasion - Glazed tiles
-- Κεραµικά πλακίδια και πλάκες. Προσδιορισµός της αντοχής σε απότριψη.
Εφυαλωµένα πλακίδια και πλάκες

EN ISO 1054512:1997

Ceramic tiles - Part 12: Determination of frost resistance (ISO 1054512:1995, including Technical Corrigendum 1:1997) -- Κεραµικά Πλακίδια και
Πλάκες. Προσδιορισµός της αντοχής στον παγετό

EN 122

Ceramic Tiles - Determination of Chemical Resistance - Glazed Tiles -Κεραµικά πλακίδια και πλάκες. Προσδιορισµός της χηµικής αντοχής Εφυαλωµένα πλακίδια και πλάκες

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
2.1.1. Κεραµικά πλακίδια πρεσσαριστά ή εξελασµένα
Κεραµικά πλακίδια πρεσσαριστά ή εξελασµένα µε ή χωρίς εφυάλωση, µονόχρωµα, πολύχρωµα, µε ή
χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα κλπ. διακοσµητικά, στην επιφάνεια χρήσης θα είναι σύµφωνα µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται πιο πάνω.
Υποχρεωτικά οι κατασκευαστές των πλακιδίων πρέπει να διαθέτουν ειδικά τεµάχια τερµατισµού (µίας
πλευράς).
Λοιπά ειδικά τεµάχια όπως π.χ. σοβατεπιά, γωνιακά σοβατεπιά, διακοσµητικές µπορντούρες κλπ.
απαιτούνται µόνον για ειδικές χρήσεις και θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
τους.
Τα πλακίδια τοίχων και δαπέδων θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους των παραγωγών
τους µε αισθητικά και τεχνικά κριτήρια.
Τα τεχνικά κριτήρια αφορούν στην:
α) µηχανική αντοχή
β) αντοχή τους στη χρήση (απότριψη)
γ) απορροφητικότητα νερού
δ) αντοχή σε παγετό
ε) αντοχή σε θερµικά πλήγµατα
στ) αντοχή σε ρηγµάτωση (κρακελάρισµα)
ε) αντοχή σε σκληρότητα
ζ) αντοχή σε χηµικές επιδράσεις (οξέα, βάσεις, καύσιµα, λιπαντικά, απορρυπαντικά, τρόφιµα,
απολυµαντικά κλπ.)
η) ολισθηρότητα της επιφάνειας
θ) σταθερότητα των διαστάσεων και του πάχους
ι) σταθερότητα του σχήµατος

ii
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ια) σταθερότητα της επιπεδότητας
ιβ) σταθερότητα των χρωµάτων υπό την επίδραση του φωτός και των άλλων συνθηκών
ιγ) ανάπτυξη εξανθήσεων αλάτων
ιδ) τάξη ποιότητας και διαλογής της παρτίδας.
Στα παραρτήµατα Α και Β δίνονται παραδείγµατα προσδιορισµού επιλογής πλακιδίων τοίχου και
δαπέδου αντίστοιχα.

2.2. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
2.2.1. Κονιάµατα γενικής χρήσης
Παρασκευάζονται επί τόπου και είναι κατάλληλα για στρώσεις µεγαλύτερες των 12 mm, από τσιµέντο
τύπου Portland και άµµο λεπτόκοκκη 0-1 mm ή µεσόκοκκη 0-3 mm σε αναλογία 1:3 ή 1:4.

2.2.2. Έτοιµα κονιάµατα – Κόλλες
Ειδικά έτοιµα κονιάµατα - κόλλες µε αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, κατάλληλες για
επικόλληση πλακιδίων στο εξωτερικό του κτιρίου ή σε εσωτερικούς χώρους µε υγρασία και απλές
κατάλληλες για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία δύο τύπων:
α) λεπτής στρώσης µέσου πάχους 3 mm και µέγιστου 6 mm
β) παχειάς στρώσης µέσου πάχους 6 mm και µέγιστου 12 mm.

2.3. ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ
Παρασκευαζόµενο επί τόπου µε τσιµέντο κοινό ή τσιµέντο λευκό και τυποποιηµένη ενσακκισµένη
λεπτόκοκκη (0-1) mm χαλαζιακή άµµο σε αναλογία 1:1 και χρωµατισµένο µε χρωστικές έως 10% της
ποσότητας του τσιµέντου.
Έτοιµα έγχρωµα κονιάµατα πλήρωσης αρµών (αρµόστοκοι) απλοί ή εποξειδικοί, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του παραγωγού τους.

2.4. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ
− Πρόσθετα και πρόσµικτα βελτίωσης των ιδιοτήτων των κονιαµάτων τοποθέτησης, όπως π.χ.
συγκολλητικά, αντισυρρικνωτικά, ρευστοποιητικά, στεγανοποιητικά, (θα προέρχονται από
παραγωγούς πιστοποιηµένους σύµφωνα µε το EN ISO 9001: Quality Systems Model for Quality
Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing (ISO 9001 : 1994)
(Supersedes EN 29001 : 1987) - Συστήµατα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη,
παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987)).
−

Οδηγοί τοποθέτησης (σταυρουδάκια), λάµες κλπ.

−

Ειδικές µορφοποιηµένες διατοµές από εν θερµώ γαλβανισµένο µαλακό χάλυβα ή ανοδιωµένο
αλουµίνιο για κατασκευή απολήξεων, αρµών διαστολής, σκοτιών κλπ. από παραγωγούς
πιστοποιηµένους κατά ISO 9001.

−

Μαστίχες σφράγισης αρµών όπως στην σχετική ΠΕΤΕΠ 08-05-02-04, «Σφράγιση αρµών µε
ασφαλτικές µαστίχες».
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2.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την εµπορική ονοµασία τους, την τάξη ποιότητας,
την τάξη διαλογής και δείγµατα εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους. Ο Ανάδοχος θα
υποβάλει στην Υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προµηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι
τα παραδιδόµενα υλικά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας ΠΕΤΕΠ,
συνοδευόµενες από αντίγραφα πιστοποιητικά συµµόρφωσης από αναγνωρισµένα εργαστήρια.
Τα κεραµικά πλακίδια επενδύσεων – επιστρώσεων ανά συγκεκριµένο έργο θα προέρχονται από την
ίδια πηγή (παραγωγός, προµηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Τα υλικά θα προσκοµίζονται έγκαιρα (ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν
από την έναρξη των εργασιών), θα είναι συσκευασµένα και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Παράλειψη των πιο
πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα σε κιβώτια, σάκους και δοχεία (κατά περίπτωση)
σφραγισµένα και σηµασµένα µε ετικέτες στις οποίες θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα
πρότυπα παραγωγής και ελέγχου, καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής τους.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα ελέγχονται, και θα επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι
αυτά που έχουν προκαθοριστεί και τότε µόνον θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η
ενσωµάτωσή τους στο έργο. Ο Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη δοκιµιών και την
διενέργεια ελέγχων σε πιστοποιηµένο εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση
των υλικών προς τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα.

2.6. 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
προέλθουν από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε
τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες επένδυσης και επίστρωσης πλακιδίων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα
συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία δηλαδή: κινητά
ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης και παρασκευής κονιαµάτων, µεταφοράς
υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα
συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του Επιβλέποντα.
ε) να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστικού οίκου των πλακιδίων.

ii
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στ) να κατασκευάσουν δείγµα επένδυσης τοίχου και επίστρωσης δαπέδου, τουλάχιστον 4,00 m2 το
καθένα, τα οποία θα περιλαµβάνουν αρµούς διακοπής, σε θέση που θα υποδείξει ο Επιβλέπων,
για έγκριση από αυτόν της ποιότητας της εργασίας. 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 επένδυσης τοίχων και επίστρωσης δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια µπορούν να αρχίσουν
µετά την ολοκλήρωση των ακολούθων εργασιών (κατά περίπτωση):
•

κατασκευής των τοίχων (περιλαµβάνονται και τοίχοι ξηράς δόµησης)

•

τοποθέτησης των κασών των κουφωµάτων

•

κατασκευής των επιχρισµάτων

•

κατασκευής
εντοιχισµένων
ενδοδαπέδιων
ηλεκτροµηχανολογικών
συµπεριλαµβανοµένων και των δοκιµών στεγανότητας

•

κατασκευής υποστρωµάτων και απισωτικών στρώσεων δαπέδων.

εγκαταστάσεων

Κατασκευές όπως, κτιστοί τοίχοι, επιχρίσµατα, κονιάµατα υποστρωµάτων κλπ. θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες νωρίτερα, ώστε τα χρησιµοποιηθέντα κονιάµατα να
έχουν αποκτήσει επαρκή αντοχή.

3.3. ΧΑΡΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Θα γίνεται πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου και της αρχής επίστρωσης κάθε
δαπέδου, έτσι ώστε να προκύψουν τα σχήµατα, τα µεγέθη και η πλοκή των αρµών που
προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Κατά την χάραξη θα λαµβάνονται υπ’ όψη οι αρµοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρµοί διαστολής
της εργασίας όπως προσδιορίζονται στην συνέχεια.
Αν τα ως άνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται έτσι,
ώστε οι αρµοί των πλακιδίων να είναι παράλληλοι στις κύριες διευθύνσεις των οικοδοµικών στοιχείων,
ευθυγραµµισµένοι και κάθετοι µεταξύ τους, οι αρµοί δαπέδων και οι ρµοί τοίχων να συµπίπτουν, οι
αρµοί των τοίχων να είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι και έτσι, ώστε να µην προκύπτουν στο
περίγραµµα των χώρων, των κασών και στις γωνίες πολύ µικρά και ασύµµετρα κοµµάτια πλακιδίών.
Επίσης, θα λαµβάνονται υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ενσωµατωθούν
στους τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να συνδυαστούν µε τους αρµούς των πλακιδίων για να
προκύψει αισθητικά και τεχνικά άρτιο σύνολο.
Οι χαράξεις θα υλοποιούνται µε ράµµατα και σήµανση στους τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται, οι ευθυγραµµίες, οι καθετότητες, η οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των αρµών
και των επενδύσεων, οι σωστές στάθµες και οι τυχόν απαιτούµενες κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος θα παράσχει στην Επίβλεψη ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο.

3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του Αναδόχου. Ο
κατασκευαστής οφείλει να αφήσει όλα τα σηµεία ελέγχου των ενσωµατωµένων στους τοίχους και τα
δάπεδα ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ακάλυπτα για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και τις
ΠΕΤΕΠ:03-07-02-00
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απαραίτητες για τον εξοπλισµό των χώρων αναµονές, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις περιγραφές του
έργου, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισµός.

3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ελέγχεται αν οι επιφάνειες, στις οποίες θα επιστρωθούν
κεραµικά πλακίδια, βρίσκονται µέσα στις επιτρεπόµενες ανοχές, είναι οµαλές, επίπεδες, γερές,
καθαρές, χωρίς σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους και παρουσιάζουν την απαιτούµενη για την
πρόσφυση των κονιαµάτων ή των άλλων συγκολλητικών υλών τραχύτητα.
Επιπρόσθετα, θα ελέγχεται εάν τα υποστρώµατα των δαπέδων ότι βρίσκονται στις σωστές στάθµες,
παρουσιάζουν την οριζοντιότητα ή τις κλίσεις που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του
έργου, και όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρεις και σωστά ενσωµατωµένες στα υποστρώµατα και δεν
θα προκαλέσουν ανωµαλίες. ∆ιαφορετικά θα εκτελούνται όλες οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές
εργασίες για την ικανοποίηση των συνθηκών αυτών από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του
κυρίου του έργου.
Οι χώροι όπου θα εκτελεστούν εργασίες θα καθαρίζονται, θα καθορίζονται τα σηµεία απόθεσης των
υλικών, θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισµός και αερισµός τους και θα τοποθετούνται τα
απαραίτητα αυτοφερόµενα ικριώµατα τα οποία θα παρέχουν ασφαλή και σταθερά δάπεδα εργασίας.
Τοίχοι από γυψοσανίδες θα ασταρώνονται µε βούρτσα µε το αστάρι που συνιστά ο παραγωγός τους,
ώστε να εξασφαλίζεται οµοιόµορφη πρόσφυση των συγκολλητικών υλικών σε όλη τους την επιφάνεια.

3.5.1. Παρασκευή τσιµεντοκονιαµάτων
α) Το τσιµεντοκονίαµα επικόλλησης των πλακιδίων θα είναι αναλογίας 1:3 ή 1:4 µε λεπτόκοκκη άµµο
συλλεκτή (θαλάσσης πλυµένη) ή λατοµείου (0-1 mm) και θα παρασκευάζεται µε µηχανικό
αναµικτήρα στην απαιτούµενη για την διάστρωση ποσότητα, ώστε να χρησιµοποιείται από το
συνεργείο πριν αρχίσει η πήξη του.
β) Το τσιµεντοκονίαµα βάσης θα είναι αναλογίας 1:3 µε µεσόκοκκη άµµο λατοµείου (0-3 mm) και θα
παρασκευάζεται όπως στο (α) πιο πάνω.
Ο αναµικτήρας θα πλένεται καλά ανά 4 περίπου ώρες και οπωσδήποτε µετά από κάθε χρήση,
όταν παρασκευάζεται κονίαµα και των δύο ποιοτήτων εναλλάξ.
γ) Το τσιµεντοκονίαµα αρµολογήµατος θα είναι αναλογίας 1:1 µε λεπτόκοκκη ενσακκισµένη χαλαζιακή
άµµο. Η προσθήκη χρωστικής θα γίνεται σε σταθερή αναλογία µε ακρίβεια για να µην προκύπτουν
διαφορές στο χρώµα. Η ανάµιξη θα γίνεται σε καθαρό µεταλλικό δοχείο εν ξηρώ και στη συνέχεια
θα προστίθεται νερό και θα αναδεύεται µε µηχανικό αναδευτήρα

3.5.2. Έτοιµα κονιάµατα – Κόλλες – Στόκος αρµών
Κόλλες λεπτής στρώσης (3 mm) ή παχιάς στρώσης (12 mm) και προαναµιγµένοι στόκοι
αρµολογήµατος, θα αναµιγνύονται µε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους, µε µηχανικό
αναδευτήρα σε καθαρά δοχεία, έτσι ώστε να προκύπτει εργάσιµο, οµοιογενές µείγµα σε ποσότητα
που µπορεί το συνεργείο να χρησιµοποιήσει πριν αρχίσει η πήξη της.

3.5.3. Πλακίδια
Όλα τα πλακίδια θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαµορφώνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία και µε
ακρίβεια, ώστε οι τοµές να είναι οµαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και να
εφαρµόζουν ακριβώς µεταξύ τους και µε τα άλλα στοιχεία των επενδυόµενων τοίχων, π.χ. κουτιά
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικούς διακόπτες, αναµονές σωληνώσεων κλπ. και εφ’ όσον
απαιτείται, θα υγραίνονται, ώστε η πήξη των συγκολλητικών υλικών να γίνεται οµαλά και σωστά
σύµφωνα µε τις οδηγίες των παραγωγών τους.

ii
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3.6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
3.6.1.

Με τσιµεντοκονίαµα σε κτιστούς τοίχους (λιθοδοµές, πλινθοδοµές όλων των
ειδών, τοιχεία από σκυρόδεµα)

Το τσιµεντοκονίαµα θα είναι της ποιότητας που ορίζεται στις & 2.2.1 και 3.5.3 πιο πάνω.
Τοίχοι και πλακίδια θα ψεκάζονται µε νερό, ώστε να είναι νωπά, χωρίς κανένα ίχνος νερού στις
επιφάνειές τους.
Στη συνέχεια θα τοποθετείται τόση ποσότητα κονιάµατος στο πλακίδιο µε το µυστρί, ώστε το στρώµα
του κονιάµατος να έχει µέσο πάχος 15 mm και µέγιστο στις εσοχές 20 mm, και θα επικολλάται το
πλακίδιο στον τοίχο από κάτω προς τα πάνω, και µε ελαφριά πίεση και χτυπήµατα µε την λαβή του
µυστριού θα ζυγίζεται στη θέση του.
Τα πλακίδια θα τοποθετούνται κατά οριζόντιες στρώσεις γύρω-γύρω µε την βοήθεια αποστατών
(σταυρουδάκια), ώστε οι αρµοί να είναι ευθυγραµµισµένοι, ισοπαχείς, κατακόρυφοι και οριζόντιοι.
Μετά από κάθε στρώση θα γεµίζονται τα κενά µεταξύ τοίχου και πλακιδίων µε κονίαµα της ίδιας
σύστασης αλλά µε λίγο περισσότερο νερό, ώστε να είναι λεπτόρρευστο1.
Μόλις το κονίαµα αρχίσει να πήζει, θα καθαρίζονται τα πλακίδια από τα ξεχειλίσµατα µε βούρτσα και
σφουγγάρι και οι αρµοί σε βάθος µε λεπτό εργαλείο.
Η εργασία θα επαναλαµβάνεται κατά οριζόντιες ζώνες και παράλληλα θα ελέγχεται µε ελαφρά
κτυπήµατα η ύπαρξη κενών µεταξύ πλακιδίων και τοίχου. Όσα πλακίδια κατά τον έλεγχο ακούγονται
κούφια, θα αφαιρούνται και τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να µην υπάρχουν κενά2.
Η µέθοδος συνιστάται για τοποθέτηση χονδρών πλακιδίων, πλακιδίων µε ραβδώσεις στην πίσω
πλευρά ή εξωτερικούς τοίχους.

3.6.2. Με κόλλες σε τοίχους (περιλαµβάνονται και τοίχοι ξηράς δόµησης)
α) Κόλλα λεπτής στρώσης (έως 6 mm)
Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισµένοι µε επίχρισµα τριών στρώσεων ως ΠΕΤΕΠ
00.

03-03-01-

Τοίχοι ξηράς δόµησης πρέπει να είναι ασταρωµένοι (βλ. 3.5.2).
Η κόλλα θα επιστρώνεται σε επιφάνεια τοίχου ισοδύναµη προς 1,00 m² περίπου µε σπάτουλα
τριγωνικής ή ορθογωνικής λεπτής οδόντωσης, σε εσωτερικούς τοίχους χωρίς υγρασία, επίπεδη για
εσωτερικούς τοίχους εκτεθειµένους σε υγρασία και εξωτερικούς τοίχους, µε προσοχή ώστε το µέσο
πάχος της επίστρωσης να είναι περίπου 3 mm και το µέγιστο στις εσοχές έως 6 mm.
Εφ’ όσον τα επιχρίσµατα είναι πολύ ξερά, θα πρέπει να ψεκάζονται ελαφρά µε νερό και να
αφεθούν για λίγο χρόνο ώστε να διαποτιστούν πριν από την επίστρωση της κόλλας.
Τα πλακίδια στους εσωτερικούς τοίχους µπορούν να επικολληθούν ξηρά, στους εξωτερικούς
αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν και πρέπει να ψεκάζονται ελαφρά και να αφήνονται για
λίγο να διαποτιστούν πριν τοποθετηθούν.

1

Είναι δυνατό στο κονίαµα να προστεθεί ρευστοποιητικό και συγκολλητικό, ώστε η εργασία να εκτελεστεί ευκολότερα, πρέπει όµως τα
πλακίδια να καθαριστούν εγκαίρως από τα ξεχειλίσµατα γιατί µετά την πήξη του κονιάµατος, το καθάρισµα καθίσταται ιδιαίτερα
δύσκολο, ενδεχοµένως και αδύνατο.
2
Η πλήρωση των κενών είναι ιδιαίτερης σηµασίας σε επενδύσεις εξωτερικών τοίχων και τοίχων σε χώρους µε υγρασία (πλυντήρια,
λουτρά κλπ.), γιατί στα κενά κατακρατείται υγρασία που µε την πάροδο του χρόνου αποκολλά τα πλακίδια.
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Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω µε την βοήθεια αποστατών
(σταυρουδάκια), θα αλφαδιάζονται και θα ζυγίζονται στην θέση τους µε πίεση και ελαφρό κτύπηµα
της ξύλινης λαβής της σπάτουλας, ώστε η επαφή τοίχου, κόλλας και πλακιδίων να είναι πλήρης και
σε όλη την επιφάνειά τους.
Μετά την επίστρωση των πλακιδίων και πριν η κόλλα πήξει εντελώς, θα ελέγχεται µε ελαφρά
κτυπήµατα η ύπαρξη κενών µεταξύ πλακιδίων και τοίχου.
Όσα πλακίδια ακούγονται κούφια, θα αφαιρούνται και θα τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να µην
υπάρχουν κενά.
Ξεχειλίσµατα κόλλας θα καθαρίζονται αµέσως µε υγρό σφουγγάρι.
β) Κόλλα παχειάς στρώσης (έως 12 mm)
Εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στο (α) πιο πάνω µε τις εξής διαφορές.
Οι κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισµένοι µε το επίχρισµα των δύο πρώτων στρώσεων της
ΠΕΤΕΠ 03-03-01-00.
∆εν συνιστάται η µέθοδος σε τοίχους ξηράς δόµησης.
Η κόλλα θα επιστρώνεται µε σπάτουλα βαθιάς ορθογωνικής οδόντωσης.
Το µέσο πάχος επίστρωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 mm. Τοπικά είναι δυνατό να προστίθεται
και στο πλακίδιο στρώµα κόλλας κατά την άλλη διεύθυνση, ώστε σε εσοχές να αυξάνεται το πάχος
της κόλλας το πολύ έως τα 12 mm. ∆εν συνιστάται η ύγρανση του τοίχου και των πλακιδίων, εκτός
αν οι οδηγίες του παραγωγού της κόλλας συνιστούν διαφορετικά.
∆εν συνιστάται η µέθοδος για εξωτερικές επενδύσεις τοίχων.

3.6.3. Με τσιµεντοκονίαµα σε δάπεδα από σκυρόδεµα
Το σκυρόδεµα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδοµάδων.
Τυχόν εξισωτική στρώση π.χ. γαρµπιλόδεµα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 3 εβδοµάδων.
Το τσιµεντοκονίαµα θα είναι της ποιότητας που ορίζεται στα 2.2.1 και 3.5.3.α πιο πάνω και το µέσο
πάχος της επίστρωσης δεν θα ξεπερνά τα 30 mm.
Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί κονίαµα θα ψεκάζεται µε νερό τόσο, ώστε να κορεστεί
χωρίς να έχει ίχνη νερού.
Θα διαστρώνονται οδηγοί πλάτους περίπου 50 mm, ώστε να οριστούν οι στάθµες και οι τυχόν κλίσεις
και να διαιρεθεί ο χώρος σε τµήµατα που διευκολύνουν την διάστρωση και επιτρέπουν την επίστρωση
των πλακιδίων στα διαστρωµένα µε τσιµεντοκονίαµα τµήµατα µέσα στην ίδια εργάσιµη ηµέρα. Στα
διαστρωνόµενα µε τσιµεντοκονίαµα τµήµατα θα ενσωµατώνονται τα κάθε είδους ειδικά τεµάχια της
2.4.3 στις τελικές τους θέσεις (στάθµες και διάταξη). Ακολουθεί η διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος
µεταξύ των οδηγών, (το οποίο θα επιπεδώνεται προσεκτικά µε πήχη και θα αφήνεται να στεγνώσει
τόσο, ώστε στην επιφάνεια να µην φαίνεται νερό), η επίπαση τσιµέντου και η τοποθέτηση των
πλακιδίων µε αποστάτες (σταυρουδάκια).
Τα πλακίδια θα ζυγίζονται στην θέση τους µε ελαφριά πίεση και κτύπηµα µε την ξύλινη λαβή του
µυστριού.
Ξεχειλίσµατα κονιάµατος θα καθαρίζονται αµέσως µε βρεγµένο σφουγγάρι.
Κατά την επίστρωση θα εκτελείται έλεγχος των κενών µεταξύ πλακιδίων και τσιµεντοκονιάµατος µε
ελαφρό κτύπηµα.
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Πλακίδια που ακούγονται κούφια θα αποκολλούνται και θα τοποθετούνται σωστά µε αριάνι (τσιµέντο
και νερό) πάνω στο τσιµεντοκονίαµα.

3.6.4. Με κόλλες σε πατώµατα από σκυρόδεµα
Το σκυρόδεµα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδοµάδων.
Τυχόν εξισωτική στρώση π.χ. γαρµπιλόδεµα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 3 εβδοµάδων.
Στο σκυρόδεµα θα διαστρώνεται υπόστρωµα από τσιµέντο πάχους 20 mm. Η στρώση θα
κατασκευάζεται όπως στο 3.6.3, αλλά θα είναι συνεχής, θα εκτείνεται σε όλο τον χώρο που θα
επιστρωθούν πλακίδια και θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως, ώστε φαινόµενα ερπυσµού,
ρηγµατώσεις κλπ. να εκδηλωθούν πριν από την επίστρωση των πλακιδίων. Το υπόστρωµα θα
διαβρέχεται και θα προστατεύεται κατά την πήξη του, αλλά και µέχρι την τοποθέτηση των πλακιδίων,
ώστε να πήξει σωστά και να µην υποστεί ζηµιές από τις δραστηριότητες του εργοταξίου.
Τα πλακίδια θα τοποθετούνται µε κόλλες λεπτής στρώσης όπως στο 2.2.2.α ή παχιάς στρώσης όπως
στο 2.2.2.β, µε την διαφορά ότι η αναγκαία ποσότητα κόλλας θα απλώνεται σε όλη την επιφάνεια κάθε
πλακιδίου µε ειδικό µυστρί λεπτής τριγωνικής οδόντωσης. Το πλακίδιο θα τοποθετείται «κολυµβητό»
και θα ζυγίζεται στην θέση του µε αποστάτες (σταυρουδάκια) µε ελαφρές κρούσεις µε την λαβή του
µυστριού και θα συγκολλάται στο υπόστρωµα σε όλη του την επιφάνεια χωρίς κανένα κενό.
Ξεχειλίσµατα κόλλας θα καθαρίζονται αµέσως µε βρεγµένο σφουγγάρι.
Κατά την επίστρωση και πριν στεγνώσει η κόλλα θα γίνεται έλεγχος για τυχόν µεταξύ πλακιδίων και
υποστρώµατος.
Πλακίδια που ακούγονται κούφια θα αποκολλούνται και θα ξανατοποθετούνται σωστά.
∆εν είναι απαραίτητη η ύγρανση υποστρώµατος και πλακιδίων εκτός αν το συνιστά ο παραγωγός της
κόλλας και των πλακιδίων.
Η χρήση κόλλας λεπτής επίστρωσης συνιστάται σε επιστρώσεις εξωτερικών χώρων ή εσωτερικών
χώρων µε υγρασία.

3.6.5. Αρµοί µεταξύ πλακιδίων
Οι αρµοί των πλακιδίων θα διαµορφώνονται µε αποστάτες (σταυρουδάκια, λάµες κλπ.) και θα είναι
ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς.
Συνιστάται το πάχος τους να είναι 2 mm τουλάχιστον.
Οι παραγωγοί των πλακιδίων ανάλογα του υλικού και της µεθόδου παραγωγής (χυτά σε καλούπια,
πρεσσαριστά, εξελασµένα) συνιστούν κατά περίπτωση και άλλα πάχη αρµών, τα οποία πρέπει να
ακολουθούνται µε ακρίβεια.
Το γέµισµα των αρµών αυτών θα γίνεται µετά το πέρας διακριτών τµηµάτων επίστρωσης και το
νωρίτερο 24 ώρες µετά την επίστρωση.
Οι αρµοί και τα πλακίδια θα καθαρίζονται καλά και θα αφαιρούνται οι αποστάτες. Το υλικό
αρµολογήµατος θα παρασκευάζεται όπως στην 3.5.3 ή 3.5.4 καθορίζεται.
Στην συνέχεια µε ειδική ελαστική σπάτουλα και διαδοχικά διαγώνια περάσµατα θα γεµίζονται
προσεκτικά οι αρµοί µέχρι να είναι συνεπίπεδοι µε τα πλακίδια.
Μόλις το υλικό αρµολογήµατος αρχίσει να πήζει θα καθαρίζονται οι επιφάνειες από τα ξεχειλίσµατα και
ενδεχοµένως θα γίνεται πρόσθετη κατεργασία στους αρµούς π.χ. στρώσιµο µε λείο εργαλείο,
βούρτσισµα κλπ. Μόλις το υλικό αρµολογήµατος πήξει θα καθαρίζονται πολύ καλά οι επιφάνειες µε
στεγνό καθαρό σφουγγάρι ή ύφασµα.
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Είναι δυνατό σε ειδικούς χώρους να γίνει χρήση ειδικών υλικών αρµολογήµατος π.χ. εποξειδικών. Η
εφαρµογή τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού.
Πριν από το αρµολόγηµα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά στίλβωσης, αδιαβροχοποίησης κλπ.
των πλακιδίων.
Αρµοί µεταξύ τοίχων και δαπέδων θα κατασκευάζονται όπως στο 3.6.6.

3.6.6. Αρµοί διαστολής των επιστρώσεων
Οι αρµοί διαστολής του κτιρίου θα φθάνουν µέχρι την επιφάνεια χρήσεως στο απαιτούµενο για το
µέγεθος του κτιρίου πλάτος και θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ.
Κατά τα λοιπά θα προβλέπονται αρµοί διαστολής πάχους 6 mm τουλάχιστον στις επενδύσειςεπιστρώσεις σε θέσεις αρµονικά συνδυασµένες µε τον σχεδιασµό των όψεων και των δαπέδων, ως
εξής.
α) Εξωτερικές επενδύσεις τοίχων
Κατακόρυφα:

1,00 m από τις γωνίες του κτιρίου και ανά 5,00 m περίπου

Οριζόντια:
το πολύ.

στη βάση και την στέψη προεξοχών, στην πλάκα κάθε ορόφου και ανά 4,50 m

Σε ειδικά σηµεία

όπως διαφορετικά υποστρώµατα και σηµεία που διέρχονται σωληνώσεις.

β) Εσωτερικές επενδύσεις τοίχων
Κατακόρυφα:

στις άκρες και ανά 4,50 m

Οριζόντια:

στην επαφή µε το δάπεδο και ανά 4,50 m το πολύ.

Στα ειδικά σηµεία αλλαγή υποστρώµατατος και σηµεία που διέρχονται σωληνώσεις.
Οι αρµοί θα συνδυάζονται µεταξύ τους αλλά και µε τα άλλα στοιχεία που ενσωµατώνονται στους
τοίχους π.χ. φωτιστικά σώµατα, έτσι ώστε να προκύπτει αισθητικά και τεχνικά άρτιο αποτέλεσµα.
γ) Εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων
Στην επαφή µε κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κλπ.) και σε κάναβο ανά 20,00 έως 25,00 m² µε
µήκη όχι µεγαλύτερα των 6,00 mm. Στα ειδικά σηµεία, όπως στο (α) πιο πάνω.
δ) Εσωτερικές επιστρώσεις δαπέδων
Στην περίµετρο και στις επαφές µε κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κλπ.), στα κατώφλια των
θυρών και των άλλων ανοιγµάτων και ανά 20,00 m² και µήκη όχι µεγαλύτερα των 5,00 mm. Στα
ειδικά σηµεία, όπως στο (α) πιο πάνω.
Οι αρµοί µπορούν να διαµορφώνονται µε τις ειδικές διατοµές του 2.4, ιδιαίτερα εκείνοι των
δαπέδων µε πυκνή κυκλοφορία ώστε τα πλακίδια να προστατεύονται από κτυπήµατα που
µπορούν να προκαλέσουν αποφλοιώσεις.
Οι αρµοί θα γεµίζονται προσεκτικά µε µαστίχες σιλικόνης, πολυουρεθάνης ή πολυσουλφιδίων,
όπως στην σχετική ΠΕΤΕΠ.

3.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θα πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για την οµαλή πήξη των κονιαµάτων, της κόλλας, των
αρµολογηµάτων κλπ. π.χ. κάλυψη µε βρεγµένα ή στεγνά χαρτιά, κλείσιµο των χώρων ώστε να µην
δηµιουργούνται σ’ αυτούς συνθήκες υπερβολικά ξερές ή υπερβολικά υγρές κλπ.

ii
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Εργασίες διάστρωσης υποστρωµάτων, επένδυσης και επίστρωσης µε πλακίδια θα διακόπτονται σε
συνθήκες παγετού (θ < 4° C) ή καύσωνος (θ > 38° C).
Μετά την επίστρωση και για 24 ώρες τουλάχιστον τα πλακίδια θα προστατεύονται από τυχαία
κτυπήµατα και την κυκλοφορία.
Μετά θα επιτρέπεται κυκλοφορία µόνον πάνω σε ειδικούς διαδρόµους από κόντρα πλακέ ή
µοριοσανίδες.
Απόδοση σε κανονική χρήση µπορεί να γίνει µετά από 14 ηµέρες ή όπως αλλιώς συνιστά ο
παραγωγός των συγκολλητικών υλικών.
Προστασία πλακιδίων µε πρόσθετες επιστρώσεις π.χ. σφράγιση πόρων, κέρωµα, στίλβωση κλπ.
µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των πλακιδίων και των υλικών πρόσθετης
επίστρωσης.
Τελειωµένες επιφάνειες θα προστατεύονται µέχρι το τέλος του έργου, ώστε να παραδοθούν καθαρές
και σε άριστη κατάσταση.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Καθηµερινά θα ελέγχεται από την Επίβλεψη εάν τα υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ύπαρξη κούφιων πλακιδίων και την
διαµόρφωση σωστών ευθύγραµµων ισοπαχών καλά γεµισµένων αρµών και εάν οι επενδύσεις και
επιστρώσεις των πλακιδίων δεν αποκλίνουν από τις ανοχές της παρακάτω & 4.2.

4.2. ΑΝΟΧΕΣ
Οι τελικές επιφάνειες των πλακιδίων δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 1
mm κάτω από ένα σιδερένιο πήχη µήκους 1,00 m τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Κατασκευές µε µεγαλύτερες αποκλίσεις 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 και η
συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και Π.∆
159/99 κ.λ.π.).
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

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
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χεριών και
βραχιόνων

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 ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
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 επένδυσης και επίστρωσης πλακιδίων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από την Επίβλεψη, 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 θα επιτρέπει την συνέχιση των επόµενων σταδίων των εργασιών.

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.

ii
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
Α. ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΤΟΙΧΟΥ
Τα πλακίδια τοίχου θα είναι εφυαλωµένα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 177, και θα ικανοποιούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
Χαρακτηριστικά

∆οκιµή

Όρια

Ανοχή ∆ιαστάσεων (για ένα τεµ.) (2 ή 4 πλευρές)

ΕΝ 98

±0.6%

Ανοχή ∆ιαστάσεων {για 10 τεµ.) (20 ή 40 πλευρές)

ΕΝ 98

W-0.5%

Ανοχή πάχους

ΕΝ 98

W-5%

Ανοχή απόκλισης από την ευθεία

ΕΝ 98

±0.5%

Ανοχή των γωνιών

ΕΝ 98

±0.6%

Ανοχή επιπεδότητας

ΕΝ 98

α) Κεντρική καµπυλότητα έναντι διαγώνιας

±0.5%

β) Πλευρική καµπυλότητα

±0.5%
95% των πλακιδίων δεν θα
παρουσιάζουν ελαπώµατα
τα οποία ενδέχεται να
επηρε-άσουν την εµφάνιση
σηµαντικών
ζωνών
επένδυσης µε πλακίδια

Εµφάνιση

ΕΝ 98

Απορροφητικότητα ύδατος (κατά βάρος)

ΕΝ 98

3%<Ε<0%

∆είκτης Θραύσης Ν/ mm²

ΕΝ 100

ελαχ. 20

Σκληρότητα (κλίµακα Mohs)

ΕΝ 101

5 ελάχιστο

Αντοχή στην τριβή

ΕΝ 154

Γραµµική Θερµική ∆ιαστολή

ΕΝ 103

9.10-6 Κ-1

Αντοχή σε Θερµικά πλήγµατα

ΕΝ 104

Ναι

Αντοχή Τριβής

ΕΝ 105

Ναι

Αντοχή σε Παγετό

ΕΝ 202

Ναι

Αντοχή σε χηµικούς παράγοντες

ΕΝ 122

Ελάχιστη Κατηγορία 2 και
Β
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Β. ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι µη εφυαλωµένα
σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΝ 176, θα
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις περί αντιολισθηρότητας κατηγορίας Β, σύµφωνα µε το DIN 51097
και θα ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Χαρακτηριστικά

∆οκιµή

Όρια

Ανοχή ∆ιαστάσεων (για ένα τεµ.) (2 ή 4 πλευρές)

ΕΝ 98

±0.6%

Ανοχή ∆ιαστάσεων {για 10 τεµ.) (20 ή 40 πλευρές)

ΕΝ 98

W-0.5%

Ανοχή πάχους

ΕΝ 98

W-5%

Ανοχή απόκλισης από την ευθεία

ΕΝ 98

±0.5%

Ανοχή των γωνιών

ΕΝ 98

±0.6%

Ανοχή επιπεδότητας

ΕΝ 98

α) Κεντρική καµπυλότητα έναντι διαγώνιας

±0.5%

β) Πλευρική καµπυλότητα

±0.5%

Εµφάνιση

ΕΝ 98

95% των πλακιδίων δεν θα
παρουσιάζουν ελαπώµατα
τα οποία ενδέχεται να
επηρε-άσουν την εµφάνιση
σηµαντικών
ζωνών
επένδυσης µε πλακίδια
Μέση < 3%,

ii

Απορροφητικότητα ύδατος % κατά βάρος

ΕΝ 99

µέγιστη µεµ.τεµ. 3.3

∆είκτης Θραύσης σε N/mm2

ΕΝ 100

ελαχ. 27

Σκληρότητα (κλίµακα Mohs)

ΕΝ 101

6 ελάχιστο

Αντοχή στην τριβή

ΕΝ 102

205 mm³ µέγιστο

Γραµµική Θερµική ∆ιαστολή

ΕΝ 103

9.10-6 Κ-1

Αντοχή σε Θερµικά πλήγµατα

ΕΝ 104

Ναι

Αντοχή σε Παγετό

ΕΝ 202

Ναι

Αντοχή σε χηµικούς παράγοντες

ΕΝ 106

Ναι
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