ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00
03

∆οµικές εργασίες κτιρίων

07

Επενδύσεις - επιστρώσεις

04

Επένδυση τοίχων µε φυσικές πλάκες
(µάρµαρα-γρανίτες)

00

-

Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .................................................................................................................................... 1
1.1.

2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ .................................................................................................................... 1

ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ........................................................................................................ 2
2.1.
ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ......................................................................................... 2
2.2.
ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ..................................................................... 3
2.3.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.............................................................................................................. 3
2.4.
ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ...................................................................................................................... 4
2.5.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ................................................................................. 4
2.6.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ............................................................... 5
2.6.1 Φυσικές πλάκες ........................................................................................................................ 5
2.7.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ .......................................... 6

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.................................................................................................................. 6
3.1.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.................................................................................................................................. 6
3.2
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .................................................................................................. 7
3.3
ΧΑΡΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟ∆ΟΧΗ .............................................................................................. 7
3.4.
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ............................................................... 7
3.4.1.
Θέσεις στερέωσης των πλακών............................................................................................ 7
3.4.2.
Υπόστρωµα επενδύσεων...................................................................................................... 8
3.4.3.
Προετοιµασία των πλακών επένδυσης ................................................................................. 8
3.4.4.
Τοποθέτηση των πλακών ..................................................................................................... 9
3.5.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ............................................................................................................................ 9
3.6.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ........................................................................................................................ 9
3.7.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ....................................................................................................... 9
3.8.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ............................................................................................................................... 10

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ....................................................................... 10
4.1.
4.2.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...................................................................... 10
5.1.
5.2.

6.

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ .......................................................................................... 10
ΑΝΟΧΕΣ ..................................................................................................................................... 10
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .......................................................................................... 10
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...................................................................... 11

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................................................................................... 11

ΠΕΤΕΠ:03-07-04-00

i

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ii

ΠΕΤΕΠ:03-07-04-00

Επιστρώσεις µε φυσικές πλάκες (µάρµαραγρανίτες)

1.

ΠΕΤΕΠ

03-07-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Επένδυση εξωτερικών ή εσωτερικών τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη σε κτιριακά έργα
επιτρέπεται (εφόσον έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα πετρώµατα) να γίνεται
α) Συγκολλητή µε κονίαµα για µέγιστο ύψος 3,00m από το δάπεδο µόνο σε περιοχές του έργου
όπου δεν παρουσιάζονται µεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές, θερµικές κρούσεις, πάντοτε µε
αρµούς µεταξύ των πλακών 5mm τουλάχιστον και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία
πεζών.
β) Συγκολλητή µε ειδικές κόλλες για µέγιστο ύψος 3,00m από τα δάπεδα σε τοίχους ξηρής
δόµησης, µε πλακίδια επιφάνειας έως 0,05m και πάχους 5mm µόνο σε εσωτερικούς χώρους µε
υγροµετρία W/N µικρότερη των 5gr/h όπου W οι παραγόµενοι υδρατµοί σε gr/h και Ν ο ρυθµός
ανανέωσης του αέρα σε m3/h.
γ) Με µηχανική στερέωση των πλακών µε ειδικά µεταλλικά ολόσωµα ή ρυθµιζόµενα αγκύρια επί
τοίχων ικανών να παραλαµβάνουν τις προκαλούµενες από την επένδυση καταπονήσεις.

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
EN 13755:2001

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

EN 1936:1999

Natural stone test method - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών
λίθων - Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινοµένης πυκνότητας και
του ολικού και ανοικτού πορώδους

EN 12372:1999

Natural stone test methods - Determination of flexural strength under
concentrated load -- Μέθοδοι δοκιµής για φυσικούς λίθους Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη υπό συγκεντρωµένο φορτίο

EN 1926:1999

Natural stone test methods - Determination of compressive strength -Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη

EN 1469:2004

Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements -- Προϊόντα
από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις

EN 1341:2001

Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test
methods -- Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

EN 13755:2001

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

EN 1925:1999

Natural stone test methods - Determination of water absorption
coefficient by capillarity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων Προσδιορισµός του συντελεστή απορρόφησης νερού δια τριχοειδών

EN 12371:2001

Natural stone test methods - Determination of frost resistance. -Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε
παγετό
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EN 12524:2000

Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated
design values -- Κτιριακά υλικά και προϊόντα - Υγροθερµικές ιδιότητες Πινακοποιηµένες τιµές σχεδιασµού

EN 14066:2003

Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by
thermal shock -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της
αντίστασης σε γήρανση µε θερµικό πλήγµα

EN 13919:2002

Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by
SO2 action in the presence of humidity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών
λίθων - Προσδιορισµός της αντίστασης σε γήρανση υπό την επίδραση
SO2 παρουσία υγρασίας

EN 14149

Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Impact
test by rotational drop -- Συσκευασία - Πλήρεις και γεµάτες συσκευασίες
µεταφοράς και µονάδες φορτίων - ∆οκιµή κρούσης µε περιστροφική
πτώση

EN 13364:2001

Natural stone test methods - Determination of the breaking load at
dowel hole -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός του
φορτίου θραύσης στην οπή αγκύρωσης

AFNOR P 65-202

Επενδύσεις τοίχων µε λεπτές πλάκες στερεούµενες µηχανικά (DTU 552)

ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Οι πλάκες θα προέρχονται από λατοµείο µε πετρώµατα συµπαγούς δοµής που χρησιµοποιούνται
σύγχρονες µέθοδοι εξόρυξης, κοπής και επιφανειακής επεξεργασίας, ώστε να διατηρούν κατά το
δυνατό πιστότερα τις ιδιότητες του πετρώµατος από το οποίο προέρχονται.
Πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, οι αποκοπτόµενοι όγκοι θα πρέπει να αφήνονται να
εγκλιµατιστούν στις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Το λατοµείο πρέπει να είναι σε θέση να δώσει, εκτός από την σύνθεση (πέτρωµα) των πλακών
υποχρεωτικά και χαρακτηριστικές τιµές για την:

Χαρακτηριστικό

Ελάχιστη τιµή

(α) φαινόµενη πυκνότητα

≥ 2,50 gr/cm²

(β) σκληρότητα (αντίσταση σε επιφανειακή φθορά)
(γ) αντοχή σε θλίψη

≥ 510 kg/cm²

(δ) αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη

≥ 68 kg/cm²

(ε) απορροφητικότητα σε νερό
(στ) αντοχή σε παγετό όταν
ροφητικότητα υπερβαίνει τα 0,5%

≤ 0,5%
η

υδατοαπορ-

Ναί

(ζ) αντοχή στις ατµοσφαιρικές συνθήκες και το φως

Ναί

(η) αντοχή στην φωτιά

Ναί

Επίσης θα είναι σε θέση να δώσει κατάλογο έργων µε τις χρονολογίες κατασκευής τους, όπου
έχουν κατασκευαστεί επενδύσεις µε πλάκες παραγωγής του για τον έλεγχο της αντοχής τους στον
χρόνο.
Ο εργοδότης ύστερα από συνεννόηση θα µπορεί να επισκεφθεί το λατοµείο και τις εγκαταστάσεις
του παραγωγού των πλακών.
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Οι πλάκες επενδύσεων µε αγκύρια συνιστάται για πρακτικούς λόγους:
(α) Να µην υπερβαίνουν το 1,00 m²
(β) Να προσκοµίζονται έτοιµες σε σχήµα, µέγεθος, διαµόρφωση επιφανειών, ακµών κλπ. και µόνον
τα κοµµάτια προσαρµογής να διαµορφώνονται στο εργοτάξιο µε τα κατάλληλα µηχανήµατα.
(γ) Να έχουν πάχος όσο προκύπτει από τους στατικούς υπολογισµούς σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 58381 και ποτέ µικρότερο των 30 mm.
Το πάχος των πλακών µε εγχάρακτη διακόσµηση θα µετράται στο βαθύτερο σηµείο της χάραξης.
Πλάκες µε διακόσµηση µε διάτρηση πέραν του 10% θα δοκιµάζονται σε θλίψη και εφελκυσµό από
κάµψη.

2.2. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
Θα επιτρέπεται η χρήση κονιαµάτων µόνο για την περίπτωση της παραγράφου 1α και εφόσον τα
µάρµαρα που χρησιµοποιούνται δεν πρόκειται να λεκιάσουν απ’ αυτά.
−

Τσιµέντο τύπου Portland σύµφωνα µε το πρότυπο EN 197-1:2000: Cement - Part 1:
Composition, specifications and conformity criteria for common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1:
Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα.

−

Άµµος κονιαµάτων EN 13139:2002 «Aggregates for mortar (Incorporating corrigendum May
2004) -- Αδρανή κονιαµάτων (περιλαµβάνεται η διόρθωση του Μαίου 2004)», λεπτόκοκκη 0/1
mm, µεσόκοκκη 0/3 mm, χονδρόκοκκη 0/5 mm.

−

Νερό EN 1008:2002 «Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and
assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete
industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για
δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού».

−

Χρωστικές EN 12878:2005 «Pigments for the colouring of building materials based on cement
and/or lime - Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες για το χρωµατισµό δοµικών
υλικών, που βασίζονται στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και µέθοδοι
δοκιµής».

−

Πρόσθετα EN 480-1:1997: Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων
και ενεµάτων. Μέρος 1: Σκυρόδεµα και κονίαµα αναφοράς για την εκτέλεση δοκιµών, EN 9342:2001: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση
και επισήµανση
∆ηλαδή συγκολλητικά, στεγανοποιητικά, αντισυρρικνωτικά και ρευστοποιητές.

2.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
• Αγκύρια πλακών από τον τρέχοντα
κατασκευαστή, κατασκευασµένα από:

κατάλογο

πιστοποιηµένου

(ISO

9001)

ειδικού

(α) ανοξείδωτο χάλυβα
(β) φωσφορούχο ορείχαλκο
(γ) γαλβανισµένα εν θερµώ
ΠΕΤΕΠ:03-07-04-00
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Τα αγκύρια διακρίνονται:
−

Στα ολόσωµα όπως µε ένδειξη (1) και (2) του σχήµατος 11 τα οποία υποχρεωτικά θα
πρέπει να έχουν και βάση έδρασης από το ίδιο µέταλλο.

−

Στα ρυθµιζόµενα διαφόρων τύπων, όπως των σχηµάτων 2,3,4 ή µε ένδειξη (5) του
σχήµατος 11 που στερούνται µε βύσµατα στην υποδοµή.

−

Στα ρυθµιζόµενα µε ένδειξη (4) του σχήµατος 11 που στερούνται µηχανικά σε ειδικές προς
τούτο διάτρητες ράβδους (ένδειξη 3 των σχηµάτων 11,13,14).

Τα τελευταία επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον όταν αυτά ενσωµατώνονται σε
σκυρόδεµα και επικαλύπτονται πλήρως από τσιµεντοκονιάµατα.
Ο κατασκευαστής θα παρέχει τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, τις ανοχές ρύθµισης και στις
τρεις διαστάσεις, τις αντοχές για κάθετα και οριζόντια φορτία λειτουργίας και την αντοχή σε
φωτιά (για περίπτωση πυρκαγιάς στο κτίριο).
• Συστήµατα στερέωσης είτε µηχανικά, είτε χηµικά θα επιλέγονται από τους τρέχοντες
καταλόγους ειδικών κατασκευαστών που είναι πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001 µε κριτήριο τις
αντοχές τους στα φορτία σε σχέση και µε το υπόβαθρο και την αντοχή τους στη φωτιά.
• Όλα τα µεταλλικά στοιχεία (σκελετοί, αγκύρια, βίδες, πλέγµατα οπλισµών κλπ.) που εφάπτονται
δεν θα αναπτύσσουν µεταξύ τους γαλβανικά φαινόµενα.

2.4. ΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Τα υλικά σφράγισης θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα κριτήρια της ΠΕΤΕΠ “Αρµοί –
Αρµοσφράγιση – Αρµοκάλυψη” και οπωσδήποτε δεν θα διαποτίζουν τις πλάκες στα σηµεία
επαφής τους µε αυτές, ούτε θα προσκολλάται σε αυτά σκόνη.

2.5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Οι φυσικές πλάκες θα καθορίζονται οπωσδήποτε µε περισσότερα του ενός δείγµατα από το ίδιο
λατοµείο αλλά από διαφορετικούς όγκους, σε ικανοποιητικό µέγεθος και αν είναι πρακτικό σε
φυσικό µέγεθος.
Τα δείγµατα θα είναι αντιπροσωπευτικά του χρώµατος, του σχήµατος, του βαθµού και του είδους
1
επεξεργασίας των επιφανειών και των τυχόν απαιτουµένων υποδοχών για συνδέσµους.
Τα δείγµατα θα συνοδεύονται από τα στοιχεία των παραγωγών και προµηθευτών τους και έγγραφό
τους στο οποίο να αναφέρονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των φυσικών πλακών και τα πρότυπα
σύµφωνα µε τα οποία έχουν αυτές διαπιστωθεί, και από έγγραφο-δέσµευση ότι είναι σε θέση να
παραγάγουν όλα τα είδη των τεµαχίων όπως αυτά απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στις
ποσότητες και στους χρόνους που επιβάλλονται από το πρόγραµµα κατασκευής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός,
προµηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα ύστερα από την
προσκόµιση δειγµάτων σύµφωνα µε τα πιο πάνω.
Ο καθορισµός των υλικών και τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο
πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

1

Σηµείωση: Οι υποδοχές για τα αγκύρια θα κατασκευάζονται επιτόπου.

4/13

ΠΕΤΕΠ:03-07-04-00

2.6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2.6.1

Φυσικές πλάκες

Θα προσκοµίζονται προσδεµένες σε παλέτες, ταξινοµηµένες κατά µέγεθος µε τα ειδικά τεµάχια
χωρισµένα, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους κατά την τοποθέτηση.
Επιπρόσθετα, τα ειδικά τεµάχια π.χ. θολίτες, κλειδιά, κορνίζες, κυµάτια, ποδιές, ανώφλια κλπ., θα
είναι κατάλληλα αριθµηµένα ώστε:
−

Τα µεγέθη και τα σχήµατά τους ανταποκρίνονται στα σχέδια και οι διαγωνισµοί των
ορθογώνιων παραλληλόγραµµων πλακών ή τετράγωνων δεν θα αποκλίνουν περισσότερο των
2,0mm.

−

Το πάχος θα είναι σταθερό µε µέγιστη απόκλιση +/- 1,5m.

−

Το χρώµα, η επεξεργασία των επιφανειών και των

∆εν θα πρέπει να γίνονται γενικά δεκτές στο έργο, έγχρωµες φυσικές πλάκες που δεν αντέχουν
στις ηλιακές ακτίνες και ξεθωριάζουν µε το χρόνο όπως ο ορειτασβεστίτης, πλάκες που
ρυπαίνονται σηµαντικά όπως ο τραβερτίνης, πλάκες που το κονίαµα τοποθέτησης τις λεκιάζει,
πλάκες που απορροφούν υγρασία και διαλύονται όπως πορώδης γρανίτης, πλάκες που
παρουσιάζουν στη δοµή τους µειωµένη αντοχή και κινδυνεύουν να ρηγµατωθούν στις περιοχές
που τοποθετούνται οι καβίλιες των αγκυρίων (ολόσωµα και ρυθµιζόµενα), πλάκες που όταν
απορροφούν νερό κυρτώνουν όπως τα µάρµαρα Τήνου και Κοζάνης.
Ανεξάρτητα του είδους του µαρµάρου δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές πλάκες που εµφανίζουν:
−

Κοµµούς, δηλαδή ρήγµατα που υπάρχουν στα πετρώµατα και είναι διαταγµένα κάθετα προς τα
νερά του.

−

Ραγάδες «µπαρουτιές», δηλαδή τριχοειδείς ρωγµές που εµφανίζονται συνηθέστερα όταν η
εξόρυξη γίνεται µε εκρηκτικά.

−

Κασίδες, δηλαδή στρώση άλλου ορυκτού όπου στην περιοχή τους παρουσιάζεται µειωµένη
αντοχή. Παρόµοια φαινόµενα εµφανίζονται στα λευκά µάρµαρα ∆ιονύσου όπου
περιλαµβάνονται πράσινες στρώσεις µαρµαρυγία.

Επιπλέον τα µάρµαρα θα πρέπει αν έχουν κατάλληλη διαστρωµάτωση, δηλαδή οι πλάκες να είναι
κοµµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα νερά του µαρµάρου να έχουν διεύθυνση περίπου παράλληλη
µε την επιφάνεια που επενδύεται.
Θα γίνεται έλεγχος ότι:
−

δεν έχουν προσµίξεις που επηρεάζουν τις αντοχές τους,

−

δεν έχουν ρηγµατώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία, παγετό και τη µεταφορά τους.

−

τα µεγέθη και τα σχήµατά τους ανταποκρίνονται στα σχέδια και οι διαγώνιες των ορθογώνιων
παραλληλόγραµµων πλακών δεν αποκλίνουν περισσότερο από 2,0 mm,

−

το χρώµα, η επεξεργασία των επιφανειών και των ακµών τους είναι όπως τα δείγµατα

−

το πάχος θα είναι σταθερό µε µέγιστη απόκλιση +1,5 mm.

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

2.7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Οι πλάκες θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο πάνω στις παλέτες σε ξερό καθαρό αποχετευόµενο
χώρο και θα είναι προφυλαγµένες από µηχανικές κακώσεις, λεκιάσµατα από λάσπες και
κονιάµατα, και τον παγετό. Επιπρόσθετα, τα ειδικά τεµάχια θα είναι διαχωρισµένα κατά την σειρά
ενσωµάτωσής τους στο έργο, µε ξύλινους τάκους ανάµεσά τους και έτσι ώστε να φαίνεται η
αρίθµησή τους και οι τυχόν υποδοχές για την ανύψωση και µεταφορά τους.
Τα άλλα υλικά θα αποθηκεύονται όπως προσκοµίζονται (συσκευασµένα ή χύµα) σε κατάλληλο
στεγνό αεριζόµενο χώρο µε σκληρό δάπεδο έτσι, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα
ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές κακώσεις, την βροχή, τον παγετό και την
προσβολή τους από κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές κακώσεις που µπορούν να
προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο.
Οι σάκκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε µορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε
ξύλινες παλέτες και έτσι ώστε να καταναλώνονται µε την σειρά προσκόµισής τους.
Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την
αποθήκευσή τους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες κατασκευής επενδύσεων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό
την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
(α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ)
(β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία δηλαδή:
αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης, παρασκευής και
διάστρωσης κονιαµάτων, µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε
άριστη λειτουργικά κατάσταση
(γ) να εγκαταστήσουν σε κατάλληλο στεγασµένο χώρο σταθερά µηχανήµατα εγκοπής και
διαµόρφωσης των πλακών
(δ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν
τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση
(ε) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του επιβλέποντα
(στ)να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε
θέση που θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως
οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό.
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3.2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ευθύς ως ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής φέροντα οργανισµού τοίχων και σκελετών που
θα επενδυθούν στον όροφο ή το τµήµα του έργου και είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα φορτία
κατασκευής των επενδύσεων, έχουν αποµακρυνθεί οι ξυλότυποι και έχει καθαριστεί η περιοχή από
κάθε υπόλειµµα των προηγούµενων εργασιών και επιτρέπει ο επιβλέπων.
Σηµειώνεται ότι τα υπό επένδυση οικοδοµικά στοιχεία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την
διαδικασία πήξης κονιοδεµάτων και κονιαµάτων, για να µην υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης
φαινοµένων ερπυσµού, να έχουν φορτιστεί µε τα ίδια φορτία και να έχουν δηµιουργηθεί τα βέλη
κάµψης.

3.3 ΧΑΡΑΞΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου, έτσι ώστε να προκύψουν το τελικό
επίπεδο της επένδυσης, τα σχήµατα, τα µεγέθη και η πλοκή των αρµών της όψης της επένδυσης
που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Αν τα πιο πάνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται
έτσι, ώστε το τελικό επίπεδο της επένδυσης να είναι κατακόρυφο και στην όψη οι αρµοί των
πλακών να είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι, ευθυγραµµισµένοι και κάθετοι µεταξύ τους και έτσι,
ώστε οι αρµοί τοίχων να συµπίπτουν µε τους αρµούς των δαπέδων και να µην προκύπτουν στο
περίγραµµα των τοίχων, των ανοιγµάτων και στις γωνίες πολύ µικρά και ασύµµετρα κοµµάτια.
Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπ’ όψη οι αρµοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρµοί διαστολής
της εργασίας όπως προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ 583: Κατασκευή εξωτερικής επένδυσης µαρµάρου.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να
ενσωµατωθούν στους τοίχους, έτσι ώστε να συνδυαστούν µε τους αρµούς των πλακών 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 τα κατακόρυφα επίπεδα των επενδύσεων, οι ευθυγραµµίες, οι καθετότητες, η
οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των αρµών, οι σωστές στάθµες και οι τυχόν απαιτούµενες
κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη.
Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

3.4. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ
Η επιλογή της µορφής των αγκυρίων θα προσδιορίζεται:
−

Κυρίως από τη στατική µελέτη

−

Από την επάρκεια αντοχής των στοιχείων της υποδοµής όπου θα στηριχθούν τα αγκύρια

−

Από την καθετότητα και επιπεδότητα των όψεων

−

Από τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του έργου

−

Από την ανάγκη ή όχι προστασίας των όψεων από θερµοµονωτικής και ηχοµονωτικής
πλευράς (δηµιουργία µεγαλύτερου ενδιάµεσου κενού).

3.4.1.

Θέσεις στερέωσης των πλακών

∆ύναται να γίνεται στους οριζόντιους αρµούς (σχήµα 5 και 6) ή στους κατακόρυφους αρµούς
(σχήµα 7 και 8). Μεταξύ των δύο θέσεων πρέπει να προτιµάται η πρώτη, όπου µε αυτή:
ΠΕΤΕΠ:03-07-04-00
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−

Τα δυο κάτω αγκύρια παραλαµβάνουν το φορτίο της πλάκας και συγκρατούν την προηγούµενη
από κάτω, έναντι ανατροπής.

−

Τα δυο άνω συγκρατούν την πλάκα έναντι ανατροπής και παραλαµβάνουν το φορτίο της
αµέσως επόµενης από πάνω.

Η στερέωση στους κατακόρυφους αρµούς γίνεται υποχρεωτική όταν χρησιµοποιούνται αγκύρια
τοποθετηµένα σε κατακόρυφες διάτρητες ράβδους (σχήµατα 11 έως 14) (εκτός εάν τοποθετηθούν
οι ράγες οριζόντια).
Η χρησιµοποίηση των ως άνω ράβδων καθίσταται απαραίτητη όταν η επένδυση στερεώνεται σε
τοίχο µε µικτή κατασκευή (τοίχωµα-οπτοπλινθοδοµή) όπου η οπτοπλινθοδοµή λόγω µικρού
πάχους δεν προσφέρεται για στερέωση των αγκυρίων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι ράγες
να στερεούνται µόνο σε φέροντα στοιχεία.

3.4.2.

Υπόστρωµα επενδύσεων

α) Χρόνος εκτέλεσης των επενδύσεων
Μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί στον φέροντα οργανισµό και στους τοίχους πλήρωσης όλες οι
διεργασίες των κανονικών προβλεπόµενων παραµορφώσεων (π.χ. συστολές πήξεως, καθιζήσεις
κονιάµατος δόµησης κλπ.).
β) Υπόστρωµα οπτοπλινθοδοµής
∆εν επιτρέπεται στερέωση επένδυσης σε δροµική οπτοπλινθοδοµή συνήθους πάχους 10cm απλής
ή διπλής µε ενδιάµεσο κενό µε ή χωρίς θερµοµονώσεις. Κανονικά θα πρέπει η οπτοπλινθοδοµή να
είναι από συµπαγή τούβλα ή τούβλα µε κατακόρυφες οπές, όπου τότε τα ολόσωµα αγκύρια θα
πρέπει να τοποθετηθούν κατά τη δόµηση µόνο όταν φέρουν πλάκες έδρασης όπως αυτά µε
ένδειξη (1) και (2) του σχήµατος 11.
γ) Τοποθέτηση αγκυρίων
Τα ολόσωµα αγκύρια τοποθετούνται σε φωλιές που ανοίγονται σε σκυρόδεµα, διαµέτρου 40mm και
βάθος 80mm µε ειδικό αντισυρρικνωτικού κονιάµατος. Αντίστοιχη τοποθέτηση σε διάτρητη
οπτοπλινθοδοµή δεν παρουσιάζει εξασφάλιση αντοχής, ιδίως για επένδυση µεγάλου βάρους ανά
m2.
Τα ρυθµιζόµενα αγκύρια θα στερεούνται στο σκυρόδεµα µε διογκούµενα µε το βίδωµα ανοξείδωτα
µπουλόνια ή θα σταρεούνται µε χηµικό τρόπο (τοποθέτηση στην οπή ειδικής φύσιγγας µε χηµική
γόµωση κολλητικής σύνθεσης). Μεταξύ των δύο προτιµότερη είναι η πρώτη γιατί αµέσως µπορούν
να τοποθετηθούν οι πλάκες.

3.4.3.

Προετοιµασία των πλακών επένδυσης

Για τις εξωτερικές επενδύσεις το πάχος των πλακών θα είναι πάντοτε µεγαλύτερο των 30mm ώστε
να αντέχουν τα τοιχώµατα των οπών που θα δεχθούν τις καβίλιες των αγκυριών.
Οι οπές θα ανοίγονται µε διαµαντοτρύπανο τοποθετηµένο σε ειδική βάση που επιτρέπει την
διάνοιξη της οπής, κάθετα στην επιφάνεια του σόκορου και στο µέσο του πάχους αυτού.
Η απόσταση των οπών από τα άκρα θα ισούται µε το 1/5 της πλευράς της πλάκας όπου
τοποθετούνται. Η απόσταση µεταξύ των οπών στην κάθετη πλευρά θα ισούται µε τα 3/5 του
µήκους της πλευράς (βλέπε και σχήµα 12).
Η οπή στο σόκορο της πλάκας θα πρέπει να έχει διάµετρο κατά 3mm µεγαλύτερη της διαµέτρου
της καβίλιας και βάθος µεγαλύτερο κατά 5mm από το τµήµα της καβίλιας που εισχωρεί στην
πλάκα, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο των 25mm. (βλέπε και σχήµατα 1,9,10).

8/13

ΠΕΤΕΠ:03-07-04-00

3.4.4.

Τοποθέτηση των πλακών

Η τοποθέτηση των πλακών επένδυσης θα γίνεται µε κατάλληλη επιλογή αγκυρίων ώστε να
δηµιουργείται ενδιάµεσο αεριζόµενο κενό πάχους τουλάχιστον 20mm από την επιφάνεια της
υποδοµής ή από την επιφάνεια της εξωτερικής θερµοµονωτικής ή και ηχοµονωτικής προστασίας
των όψεων (βλέπε σχήµατα 9,10,13,14).
Μεταξύ των πλακών θα προβλέπεται αρµός, ο οποίος δεν σφραγίζεται ώστε να εξασφαλίζεται η
ανεξάρτητη κίνηση των αρµών στο χρόνο και να αποτρέπεται η επιβάρυνση των γειτονικών
πλακών µε πρόσθετα φορτία. Το πάχος του αρµού θα πρέπει να προκύπτει έπειτα από σχετικούς
υπολογισµούς. Πάντως το ελάχιστο πάχος θα ισούται µε το πάχος του στοιχείου Α των σχηµάτων
2,3 και 4. Για την τοποθέτηση των πλακών µε τις καβίλιες τους, θα πρέπει να προηγηθεί:
−

Η τοποθέτηση στις άνω οπές µε κόλληση του ειδικού πλαστικού πουκαµίσου (ένδειξη (6) στα
σχήµατα 1,2,4,11)

−

Να γεµίσουν οι κάτω οπές µε λεπτόκοκκο κονίαµα ή άλλο κονίαµα πριν την εισαγωγή της
καβίλιας (βλέπε σχήµα 1).

∆εν επιτρέπεται τοποθέτηση πλακών των οποίων τα αγκύρια της µιας πλευράς στερεούνται σε
σκυρόδεµα και της άλλης σε οπτοπλινθοδοµή.
Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται διαχωριστικό αρµός ή τοποθέτηση σε ράγες
όπως του σχήµατος 141.

3.5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου κατασκευής
επενδύσεων µε φυσικές πλάκες.
Ο εργολάβος οφείλει να αφήσει όλα τα σηµεία ελέγχου των ενσωµατωµένων στους τοίχους και τα
δάπεδα ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ακάλυπτα για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και
τις 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.
Επισηµαίνεται ότι οι πλάκες δεν θα επιφορτίζονται από άλλα στοιχεία, τα οποία θα στερεώνονται
ανεξάρτητα στα οικοδοµικά στοιχεία.

3.6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
Οι προετοιµασίες για τις εργασίες 1α θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στο ΕΛΟΤ 583-81.
Οι προεργασίες για τις εργασίες 1β, θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στην ΠΕΤΕΠ για τα πλακίδια.
Οι προεργασίες για τις εργασίες 1γ θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στην παράγραφο 3.4.

3.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Οι εργασίες 1α, θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ΕΛΟΤ 583-81.
Οι εργασίες 1β, θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 3.6.2, 3.6.5, 3.6.6.α και β της
ΠΕΤΕΠ πλακιδίων.
Οι εργασίες 1γ θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.4.
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3.8. 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 πανιά ή χαρτιά, κλείσιµο των χώρων
όπου εκτελούνται εσωτερικές επενδύσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται σ’ αυτούς συνθήκες
υπερβολικά ξερές ή υπερβολικά υγρές κλπ.
Εργασίες διάστρωσης υποστρωµάτων και επενδύσεων µε πλάκες θα διακόπτονται σε συνθήκες
παγετού (θ < 4° C) ή καύσωνος (θ > 38° C).
Προστασία πλακών µε πρόσθετες επιστρώσεις π.χ. σφράγιση πόρων, κέρωµα, στίλβωση κλπ.
µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των πλακών 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 διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ακεραιότητα των πλακών, στην
σωστή αγκύρωση, στα προσδιορισµένα κενά είτε στην ύπαρξη κούφιων πλακών και στην
διαµόρφωση σωστών ευθύγραµµων ισοπαχών αρµών είτε σφραγισµένων, είτε ανοιχτών, στην
ενσωµάτωση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
οι επενδύσεις δεν αποκλίνουν από τις πιο κάτω ανοχές.

4.2. ΑΝΟΧΕΣ
Οι τελικές επιφάνειες των πλακών δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 1
mm κάτω από ένα σιδερένιο πήχυ µήκους 3,00 m τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Κατασκευές µε αποκλίσεις που ξεπερνούν την πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

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.
ΠΕΤΕΠ:03-07-04-00

•

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

•

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

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

6.

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

πλάκα εδραζόµενη στο
στήριγµα

καβίλια στηρίγµατα

αεροβαλβίδα Α των
σχηµάτων 2,3,4
πλαστικό πουκάµισο

κάτω πλάκα
εξασφαλιζόµενη έναντι
ανατροπής

h
Κ = 25 + 5mm
F = Φ καβίλιας + 3 mm

→|

F

σχήµα 1

|←

σχήµα 3

σχήµα 4
σχήµα 2

σχήµα 6

σχήµα 7

σχήµα 5
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σχήµα 8
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