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Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων

1.

ΠΕΤΕΠ

03-10-02-00

ANTIKEIMENO
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ αποτελούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι
κανόνες έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωµων ή άχρωµων επιφανειακών
επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα) επικαλυµµένα µε κονιάµατα, µε
τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα υλικά οργανικής βάσης µε σκοπό την προστασία, το
τελείωµα και την διακόσµησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις µε
οργανικά υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωµα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων πρέπει να καθορίζονται στα
σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Οµοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για ειδικά υλικά µε ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά,
αντιολισθητικά, αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξηµένης αντοχής σε οξέα,
ορυκτέλαια κλπ.

2.

ΥΛΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΥΛΙΚΑ
• Υλικά επίστρωσης µε βάση την άσφαλτο (διαλυτά σε νερό ή διαλύτες) για επιχρίσµατα σε
επαφή µε το έδαφος, ή υποκείµενα σε επίδραση νερού και υγρασίας.
• Οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό (ΕΛΟΤ 924:1987:
Paints and varnishes - Thick plastic wall coatings -- Χρώµατα και βερνίκια - Ανάγλυφα
επιχρίσµατα τοίχων (ΡΕΛΙΕΦ)) ή διαλύτες (ΕΛΟΤ 884-1:1988: Paints of organic solvent type for
exterior walls - Part 1: Whites -- Χρώµατα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 1:
Λευκά και ΕΛΟΤ 884-2:1988: Solvent type paints for exterior masonry - Part 2: Tins deep tone
paints -- Χρώµατα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 2: ∆ιάφορες
αποχρώσεις) και πιγµέντα για βάση (αστάρωµα), ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις, ανθεκτικά
στο φως.
• Οι επιστρώσεις βάσης (αστάρωµα), οι ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις χρωµατισµού και
διακόσµησης θα είναι συµβατές µεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστηµα προστασίας
και χρωµατισµού των επιφανειών από κονίαµα που θα αποδίδει τα απαιτούµενα πάχη
επίστρωσης και θα παρέχει την κατά περίπτωση απαιτούµενη προστασία των κατασκευών.
• Όλα τα υλικά βάσης, οι ενδιάµεσες και τελικές επιστρώσεις θα προέρχονται από τον ίδιο
παραγωγό, εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
• Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε βάση:
1

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm.
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-

την εµπορική ονοµασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρµογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο

-

τους διαλύτες που θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό του δέρµατος των εργαζοµένων,
των εργαλείων και των κατασκευών από το υλικό επίστρωσης.

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς µεµβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό
επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την χρήση αντιµετώπισής
της,

-

την τοξικότητα και τα µέτρα αντιµετώπισή της,

-

οδηγίες για την προετοιµασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρµογής τους,

-

τον κωδικό χρωµατολογίου τους

-

τον τύπο του τελειώµατός τους (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ, ανάγλυφο κλπ.) και δείγµατα
εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους.

• Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος των πραγµατοποιούµενων επιστρώσεων.
• Τα υλικά θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών
ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά επίστρωσης θα είναι κατάλληλα συσκευασµένα σε σφραγισµένα δοχεία σηµασµένα µε
ετικέτες όπου θα αναγράφεται:
-

το όνοµα του κατασκευαστή,

-

η εµπορική ονοµασία,

-

το είδος και η ποσότητα του υλικού,

-

η ηµεροµηνία παραγωγής και η ηµεροµηνία λήξης του,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται το υλικό και

-

λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του υλικού και η κείµενη νοµοθεσία

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης (αναγνωρισµένου
εργαστηρίου).
Τα µεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Συσκευασίες µεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο γενικώς δεν θα γίνονται αποδεκτές εκτός αν η
έκταση του έργου και το πρόγραµµα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής των υλικών στο έργο.

2.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα ελέγχονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι εκπληρούν τα
αναφερόµενα στα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 πιο πάνω, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν
προκαθοριστεί οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την διενέργεια δοκιµασιών σε πιστοποιηµένο εργαστήριο
αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση των υλικών προς τα πρότυπα και τις
απαιτήσεις του παρόντος.
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Σχετικά µε τις εργαστηριακές δοκιµές έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα πρότυπα:
EN ISO 2810:2004

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment (ISO 2810:2004) -- Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της
αντοχής στο φως χρωµάτων για εσωτερική χρήση

2.3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασµένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόµενο
χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να είναι προστατευµένα
από την ηλιακή ακτινοβολία, την υπερβολική θερµότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι πυρκαγιάς, να διευκολύνεται ο έλεγχος και η ανάλωσή τους να γίνεται κατά την σειρά
προσκόµισής τους.
Υλικά χρωµατισµών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα
αποµακρύνονται αµέσως από το έργο.
Οι µεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται µε την ανάλογη προσοχή, ώστε οι
συσκευασίες και οι ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να µπορούν να
ξανασφραγίζονται και οι ετικέτες τους να είναι αναγνώσιµες.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας ενδιάµεσων και τελικών επιστρώσεων χρωµατισµού και
διακόσµησης σκυροδεµάτων 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 µεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάµειξης,
καθαρισµού και επίστρωσης, χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν
τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του Επιβλέποντα.
ε) να κατασκευάσουν δείγµατα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη.
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά θα κατασκευασθεί από ένα δείγµα για κάθε τύπο τελειώµατος σε
τσιµεντοσανίδα επιφάνειας 200 x 300 mm, πάχους τουλάχιστον 9,5 mm σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην § 3.5, 3.6 και 3.7 του παρόντος.
Τα δείγµατα θα παραµένουν µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές
εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτά.

3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες θα αρχίζουν µόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αυτοτελών τµηµάτων του
έργου και οπωσδήποτε εφ’ όσον οι καλυµµένες µε κονιάµατα επιφάνειες έχουν αποκτήσει τις
ΠΕΤΕΠ:03-10-02-00
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απαιτούµενες αντοχές και έχουν αποβάλλει κατά το µεγαλύτερο ποσοστό την περιεχόµενη σ’ αυτά
υγρασία και τουλάχιστον 28 ηµέρες µετά την εφαρµογή τους. Η προετοιµασία, το αστάρωµα και οι
τελικές στρώσεις µπορούν να εκτελεστούν διαδοχικά χωρίς διακοπή.

3.3. ΧΑΡΑΞΗ – ΕΛΕΧΓΟΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Θα καθοριστούν όλες οι επιφάνειες επιχρισµάτων στις οποίες θα εφαρµοσθούν:
α) Επίστρωση προστασία µε ασφαλτικής βάσης υλικά.
β) Επίστρωση προστασίας βάσης.
γ) Επίστρωση προστασίας και τελικός χρωµατισµός-διακόσµηση.
Στην περίπτωση (γ) θα καθοριστούν τα σηµεία αλλαγής των προβλεπόµενων αποχρώσεων και
τυχόν πολυχρωµιών και όλες οι απαιτούµενες σχετικές λεπτοµέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγµατα ή µε κατάλληλη επισήµανση στα αντίστοιχα
οικοδοµικά στοιχεία και επιπρόσθετα αν απαιτείται και επί αντιγράφων σχεδίων της εγκεκριµένης
µελέτης.
Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγµάτων τελικών αποχρώσεων και
των τύπων τελειωµάτων από τον εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο
στην Επίβλεψη.

3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του επικεφαλής του
συνεργείου των χρωµατισµών και κατ’ επέκταση του Αναδόχου.
Στα επικαλυµµένα µε κονιάµατα οικοδοµικά στοιχεία θα έχουν ενσωµατωθεί όλα τα προβλεπόµενα
στοιχεία π.χ. πλαίσια κουφωµάτων, φωτιστικά σώµατα, στόµια, φεάτια κλπ., θα έχουν εκτελεσθεί
όλες οι σφραγίσεις αρµών διαστολής και θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδοµές για τοποθέτηση
αρµοκαλύπτρων, νεροχυτών, στέψεων στηθαίων, σχαρών κλπ.

3.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
3.5.1.

Αντοχή στο χρόνο

Πριν εφαρµοσθούν τα συστήµατα προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης επιφανειών από
κονίαµα, θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στον χρόνο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Μελέτη
και γενικά στα συµβατικά στοιχεία του έργου, κατατασσόµενα ως εξής:
-

Μεγάλη αντοχή «Η», 15 χρόνια και πάνω: Συνήθως απαιτείται για τις φέρουσες κατασκευές,
κρυφούς σκελετούς, µέσα και έξω από το κτίριο.

-

Μέσης αντοχής «Μ», 5 έως 10 χρόνια: Λοιπές αφανείς και δύσκολα προσπελάσιµες κατασκευές
µέσα στο κτίριο, λοιπές κατασκευές έξω από το κτίριο.

-

Χαµηλής αντοχής «L», 2 έως 5 χρόνια: Προσιτές κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.

3.5.2.

4/14

Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς επίστρωσης

-

Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 µm

-

Εξωτερικό του κτιρίου καθαρό περιβάλλον 125 µm

-

Εξωτερικό του κτιρίου αστικό βιοµηχανικό περιβάλλον 160 µm

-

Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 µm
ΠΕΤΕΠ:03-10-02-00

-

∆ιαβρωτικό βιοµηχανικό περιβάλλον 240 µm

-

Σε επαφή µε διαβρωτικά υγρά 300 µm

3.5.3.

Αναπνέουσα επίστρωση

Το σύστηµα επίστρωσης εξωτερικών επιχρισµένων τοίχων που περιβάλλουν κλειστούς χώρους,
θα εξασφαλίζει την διαπνοή του στοιχείου έτσι, ώστε τυχόν συγκεντρούµενη στην µάζα του υγρασία
να εκτονώνεται στον εξωτερικό χώρο και να µην εγκλωβίζεται.

3.6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
3.6.1.

Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών

Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισµός και αερισµός και η
θερµοκρασία και υγρασία που απαιτούνται (βλ. και πιο κάτω) για την αποφυγή της συµπύκνωσης
υδρατµών στις επιφάνειες από της έναρξης µέχρι του πέρατος των εργασιών.
Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων των χρωµάτων και άλλων αχρήστων µακριά
από το εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυµάτων ή οµβρίων
του έργου απαγορεύεται.
Θα εγκατασταθούν ικριώµατα που θα πληρούν τους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς ασφαλείας
τα οποία θα είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόµενα για να µην υφίστανται ζηµίες οι διάφορες
επιστρώσεις και οι λοιπές γειτονικές κατασκευές.

3.6.2.

Γειτονικές επιφάνειες – Κατασκευές και εξοπλισµός στα επικαλυµµένα µε
κονιάµατα οικοδοµικά στοιχεία

Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν µε κατάλληλα καλύµµατα (αυτοκόλλητη
χαρτοταινία, χαρτί-χαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα µοριοσανίδας ή κόντρα πλακέ ή
hard board), ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυµατισµού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν τυχόν πρόσθετες κατασκευές και
εξοπλισµός (π.χ. φωτιστικά, στόµια, αρµοκάλυπτρα, φρεάτια, σχάρες κλπ. στοιχεία) που είναι
ενσωµατωµένα στα σκυροδέµατα και προβλέπεται να υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι
ήδη τελειωµένα.
Τα αντικείµενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να µην υποστούν την παραµικρή βλάβη και
θα ξανατοποθετηθούν µόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον µία εβδοµάδα µετά την
τελική επίστρωση).

3.6.3.

Επιφάνειες κονιαµάτων

Οι επιφάνειες κονιαµάτων που θα επιστρωθούν, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οικείας
ΠΕΤΕΠ και δεν πρέπει να έχουν κανένα ελάττωµα.
Οι επιφάνειες θα επιθεωρούνται ώστε τυχόν ελαττώµατα να καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο
και η αποκατάστασή τους να εκτελείται από αυτό σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 0303-01-00 «Επιχρίσµατα».
Οι αποδεκτές επιφάνειες (χωρίς ελαττώµατα) θα καθαρίζονται από εξοχές και ξεχειλίσµατα της
συνδετικής ύλης, σκόνες, πιτσιλίσµατα από κονιάµατα, λεκέδες, λάδια και άλλους ρύπους που
έχουν επικαθίσει σ’ αυτές κατά την πρόοδο του έργου.
Οι καθαρισµοί θα εκτελούνται:
α. µε την σπάτουλα, χειροκίνητες ή µηχανικές βούρτσες και διαδοχικό τρίψιµο µε διαβαθµισµένα
γυαλόχαρτα ώστε να προκύψει πορώδης λεία και οµαλή επιφάνεια και την απαιτούµενη
ΠΕΤΕΠ:03-10-02-00
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προσοχή για να µην αλλοιωθούν οι ακµές, οι εσοχές, οι ποταµοί, τα κυµάτια και τυχόν
ανάγλυφα διακοσµητικά στοιχεία που έχουν διαµορφωθεί στα επιχρίσµατα, και τέλος
σκούπισµα και ξεσκόνισµα.
β. Στα υποστρώµατα δαπέδων από τσιµεντοκονίαµα, µε σπάτουλα, βούρτσες χειροκίνητες ή
µηχανικές και τρίψιµο µε χοντρό γυαλόχαρτο ώστε να προκύψει τραχειά και οµαλή επιφάνεια.
Τυχόν βλάβες (κυρίως σπασίµατα) που προκλήθηκαν από τυχαία περιστατικά θα καθαρίζονται
µέχρι το υγιές µέρος του κονιάµατος ή ακόµη µέχρι το υπόβαθρο και οι δηµιουργούµενες εσοχές
θα υγραίνονται και στη συνέχεια θα γεµίζονται µε κονίαµα όµοιο µε το κονίαµα της επικάλυψης
(βλ. ΠΕΤΕΠ 03-03-01-00 «Επιχρίσµατα» στο οποίο έχει προστεθεί συγκολλητικό και
αντισυρικνωτικό πρόσθετο.
Το κονίαµα θα πιέζεται µε το µυστρί, ώστε να γεµίσει τελείως τις κοιλότητες και θα λειαίνεται µε
ψεκασµό νερού και τρίψιµο µόλις αρχίσει να πήζει.

3.6.4.

Υλικά προστασίας, χρωµατισµού και διακόσµησης

Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιµοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους εάν
είναι σε καλή κατάσταση και θα εξακριβώνεται εάν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια αποθήκευσής
τους, (σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους). Θα αναδεύονται, θα αναµιγνύονται ή /και θα
αραιώνονται µε τους συνιστώµενους διαλύτες στις ορθές αναλογίες µε καθαρά εργαλεία µέσα σε
καθαρά δοχεία, σωστά και µε προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιµότητα,
οµοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιµοποιούνται εντός του χρονικού διαστήµατος που
συνιστά ο παραγωγός τους. Η µη συµµόρφωση προς τα παραπάνω συνεπάγεται απόρριψη του
υλικού και απαγόρευση χρησιµοποίησης του.
Υλικά δύο συστατικών θα αναµιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρµογής θα
χρησιµοποιήσουν άµεσα και θα αναλώσουν µέσα στον προδιαγραφόµενο, από τον παραγωγό,
χρόνο (χρόνος εργασιµότητας υλικού).
Απαγορεύεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωµάτων για την δηµιουργία νέων.

3.7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
3.7.1.

Υλικά επίστρωσης µε βάση την άσφαλτο

Η επίστρωση θα εκτελείται µε βούρτσα από φυσικές ίνες µε πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι
ώστε να διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάµατος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακµές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι
µεγάλες επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά, ώστε να µην
εµφανιστούν ελαττώµατα, η επιφάνεια να είναι λεία και το πάχος της στρώσης οµοιόµορφο.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει τελείως, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή.
Οι επόµενες στρώσεις, µέχρι να συµπληρωθεί το προβλεπόµενο πάχος επίστρωσης (συνήθως
δύο) θα εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Τυχόν ελαττώµατα (3.7.6) θα αποκαθίστανται κατά την πρόοδο της εργασίας όπως στο 3.7.6
προσδιορίζεται.

3.7.2.

Στοκάρισµα

Η εξοµάλυνση εσοχών, το γέµισµα µεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακµών, θα εκτελείται
προσεκτικά µε την σπάτουλα µε χρήση λεπτόκοκκου υλικού:
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α) Ανόργανο υλικό στοκαρίσµατος µε βάση το λευκό τσιµέντο
Το στοκάρισµα µε ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωµα.
Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται µε νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση του
υλικού και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του κονιάµατος, το
δε στρώµα του εναποτιθέµενου υλικού θα είναι µόνον το απαιτούµενο (ελαχιστοποίηση
πάχους).
Όταν απαιτείται επίστρωση πάχους υλικού µεγαλύτερου των > 5 mm, αυτή θα εκτελείται µε
διαδοχικά περάσµατα αφού στεγνώσει κάθε προηγούµενο.
β) Οργανικό υλικό στοκαρίσµατος µε βάση συνθετικές ρητίνες
Το στοκάρισµα θα εκτελείται µετά το αστάρωµα.
Οι τελικές επιφάνειες θα είναι συµπαγείς (χωρίς χαλαρά ή ανεπαρκώς στερεωµένα υλικά), ξηρές
και καθαρές. Η εναπόθεση του υλικού θα γίνεται όπως και στην παραπάνω § (α).
Τα στοκαρίσµατα αφού στεγνώσουν εντελώς (συνήθως την εποµένη) θα εξοµαλυνθούν µε
τρίψιµο µε ψιλό γυαλόχαρτο.

3.7.3.

Επίστρωση βάσης (αστάρι)

Το αστάρι θα επιστρώνεται µε βούρτσα ή πινέλο, άφθονο και µε πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις
έτσι ώστε να διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάµατος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακµές, οι σκοτίες, οι εσοχές, τα κυµάτια, τα διακοσµητικά στοιχεία και οι
στενές πλευρές και στη συνέχεια οι µεγάλες επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα
κάτω και από τα άκρα των τοίχων κλπ. επιφανειών προς τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (συνήθως µία ηµέρα).

3.7.4.

Σπατουλάρισµα

Όταν επιζητούνται στα εσωτερικά επιχρίσµατα τελείως λείες επιστρώσεις, θα εκτελείται
σπατουλάρισµα µετά την επίστρωση της βάσης (ασταριού).
Το υλικό σπατουλαρίσµατος πρέπει να είναι λεπτόκοκκο, να έχει πολύ καλή πρόσφυση στο υλικό
βάσης (αστάρι), να διογκώνεται ελαφρά κατά το στέγνωµα, να σκληραίνει και να τρίβεται όπως και
οι επιστρώσεις και να εξασφαλίζει την ισχυρή πρόσφυση των επόµενων στρώσεων.
Το σπατουλάρισµα θα εκτελείται µε διαδοχικά, κατά την ίδια κατεύθυνση περάσµατα της
φορτωµένης µε υλικό σπάτουλας πάνω στις επιφάνειες, ώστε να γεµίζουν οι πόροι των
επιχρισµάτων και να προκύπτει ενιαία επιφάνεια. Μετά την εκτέλεση της εργασίας η επιφάνεια θα
αφήνεται να στεγνώσει επαρκώς και στην συνέχεια θα ξύνονται µε καθαρή σπάτουλα τυχόν εξοχές
και θα ακολουθεί δεύτερο πέρασµα ίδιο µε το πρώτο, αλλά µε κάθετη προς αυτό κατεύθυνση.
Συνολικά το σπατουλάρισµα θα έχει το ελάχιστον απαιτούµενο πάχος και µόλις στεγνώσει θα
τριφτεί καλά µε ψιλό γυαλόχαρτο σε τάκο ή σε παλµικό τριβείο. Οι τριµένες επιφάνειες, και στην
συνέχεια όλος ο χώρος, θα σκουπιστούν καλά, ώστε να µην υπάρχει σκόνη όταν θα γίνει η
επίστρωση της ενδιάµεσης στρώσης όπως το 3.7.3 καθορίζεται.
Μετά το στέγνωµα της ενδιάµεσης στρώσης, θα ελέγχεται η παραχθείσα επιφάνεια και τυχόν
ατέλειές της θα διορθώνονται µε τοπικό ψιλοστοκάρισµα.

3.7.5.

Επόµενες στρώσεις

Κάθε στρώση θα εφαρµόζεται µε ρολλό ή πινέλο ή εκτόξευση µε πιστόλι σε προετοιµασµένη
συµπαγή, ξηρή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λεία στο µέτρο του εφικτού και απαλλαγµένη από
ΠΕΤΕΠ:03-10-02-00
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οποιοδήποτε ελάττωµα επιφάνεια, είτε από ελλειπή προεργασία (βλ. § 3.6.3, 3.6.4), είτε από
άστοχη εφαρµογή (βλ. § 3.7.4).
Κάθε επόµενη στρώση θα είναι ίσης ή µεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη
στρώση και θα εφαρµόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη
κατάλληλη προεργασία (βλ. 3.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. 3.7.4).
∆εν επιτρέπεται στρώση χρώµατος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις µε βάση διαλύτη) στο
σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη, πάνω σε στρώση χρώµατος ασθενέστερου (κατά κανόνα
επιστρώσεις υδατοδιαλυτές) στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.

3.7.6.

Πιθανά ελαττώµατα - Αποκατάσταση

Κατά την επίστρωση είναι πιθανό να εµφανιστούν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω φαινόµενα.
1. Ξεχειλίσµατα, τρεξίµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε:
α) κακή ρύθµιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης
β) κακή ρύθµιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο µέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό,
πιστόλι)
γ) ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.
2. Μπιµπίκια, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε:
α) ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισµό επίστρωσης
β) αερόφερτη σκόνη και σωµατίδια στο χώρο των εργασιών
γ) υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιµασίας.
3. Σχισίµατα – σκασίµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε:
α) λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη
β) επόµενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούµενη
γ) αδυναµία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώµατος
δ) έντονη καιρική µεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.
4. Ξεφλουδίσµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε:
α) ελλειπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιµασίας
β) επόµενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούµενη
γ) ελλειπή προετοιµασία ή µεταβολή του υποστρώµατος από απορρόφηση υγρασίας.
5. Συρρικνώσεις και φαινόµενα ερπυσµού, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε:
α) ελλειπή καθαρισµό του υποστρώµατος
β) επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο
γ) πολύ παχύ στρώµα επίστρωσης.
6. Φυσαλίδες, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε:
α) επίστρωση πάνω σε υγρή επιφάνεια
β) βεβιασµένο στέγνωµα της επίστρωσης µε θέρµανση.
7. Επανθίσµατα, τα οποία µπορεί να οφείλονται σε:
α) υγρασία που υπάρχει ακόµη στο κονίαµα
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β) υγρασία που προσβάλλει το κονίαµα
8. Σχηµατισµός µυκήτων (µούχλα), ο οποίος µπορεί να οφείλεται:
α) στην υπερβολική υγρασία του χώρου
β) στην συµπύκνωση υγρασίας επί της επιφάνειας από κονίαµα
9. Κιτρίνισµα – ξεθώριασµα, τα οποία µπορεί να οφείλονται:
α) στην προσβολή του συνδετικού µέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες) από το οξυγόνο του αέρα
και το φως,
β) στην προσβολή των πιγµέντων από το οξυγόνο του αέρα και το φως.
10.Εξαφάνιση της λάµψης - θάµπωµα, η οποία µπορεί να οφείλεται:
α) σε λανθασµένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη
β) στις συνθήκες στεγνώµατος της τελευταίας στρώσης.
Τα φαινόµενα αυτά συνιστούν ελαττώµατα και δεν επιτρέπονται.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρµογή της επόµενης στρώσης.
Ανάλογα µε την έκταση και το είδος των ελαττωµάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό καθάρισµα
της επιφάνειας από το ελαττωµατικό στρώµα µε τρίψιµο µε κατάλληλα διαβαθµισµένα αποξεστικά
µέσα (γυαλόχαρτα, σµυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης,
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις γενεσιουργές αιτίες των ελαττωµάτων ώστε αυτά να µην επαναληφθούν.

3.7.7.

Τελική εικόνα

Οι τελικοί χρωµατισµοί θα είναι οµοιογενείς και συγκρινόµενοι µε το δείγµα, θα έχουν την ίδια
απόχρωση και ενιαίο τελείωµα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (3.7.4) ελαττώµατα, αλλιώς δεν θα
γίνονται δεκτοί, οπότε θα επισκευάζονται όπως στο 3.7.4, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

3.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Απαγορεύονται χρωµατισµοί, γενικώς κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως :
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωµατιδίων

-

Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C

-

Σχετική υγρασία µεγαλύτερη από 80%

-

Σε πολύ κρύες ή πολύ θερµές επιφάνειες

-

Σε επιφάνειες που είναι άµεσα εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία

-

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία,
συµπυκνώµατα) µόλις επιστρωθούν

-

Σε επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες σε ισχυρά ρεύµατα αέρα που µπορούν να
προκαλέσουν απότοµο στέγνωµα της επίστρωσης

-

Με ανεπαρκή φωτισµό και αερισµό των χώρων.

• Στις χρωµατιζόµενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες µε την ένδειξη "προσοχή χρώµατα"
και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς µε κατάλληλα εµπόδια επί µία εβδοµάδα
τουλάχιστον µετά την επίστρωση του τελικού στρώµατος.
• Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας:
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α) τα δοχεία των χρωµάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται
β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εµποτισµένα µε διαλύτες και χρώµα, που
χρησιµοποιήθηκαν για καθαρισµούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλείς
περιοχές ώστε να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και µόλυνσης του περιβάλλοντος.
• Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και του
έργου, εφ’ όσον γίνεται χρήση χρωµάτων µε τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς
διαλύτες. Ο εργοδότης µπορεί να επιβάλλει πρόσθετα µέτρα ασφάλειας σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και να δώσει εντολή διακοπής των
εργασιών µέχρι την λήψη τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή του Αναδόχου.
• Τελειωµένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσµατα", χτυπήµατα, κλπ, και θα
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση µέχρις ότου παραδοθεί το έργο. Επιφάνειες που έχουν
υποστεί και την παραµικρή φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες θα ξαναχρωµατίζονται.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά διαστήµατα κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη
προκειµένου να διαπιστώνει εάν τα υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
παρούσας.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) Οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα µέτρα εξασφάλισής τους,
β) Ο καθαρισµός και η προετοιµασία των επιφανειών πριν από την εφαρµογή κάθε σταδίου
επίστρωσης,
γ) Το πάχος κάθε επίστρωσης µε µη καταστροφικές µεθόδους, εάν προβλέπεται σχετική
διαδικασία στα συµβατικά τεύχη. Στην περίπτωση αυτή ο απαιτούµενος εξοπλισµός θα
διατίθενται από τον Ανάδοχο.
δ) Η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόµενου τελειώµατος σε σχέση µε το
δείγµα.
ε) Η τυχόν ύπαρξη ελαττωµάτων.
Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να παρέχει όλες τις απαιτούµενες διευκολύνσεις
και πληροφορίες στον παραγωγό και προµηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ’ όσον ο τελευταίος
επιθυµεί ή κληθεί από τον εργοδότη να παρακολουθήσει και να ελέγξει την εφαρµογή των
προϊόντων του.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

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

•

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

•

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

•

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

γ) Να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικές αναθυµιάσεις εφ’ όσον τούτο
απαιτείται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισµού και επίστρωσης,
καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το
δέρµα.

5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές
τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα
υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµών επιχρισµάτων και διακόσµησης
1.

ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, εργοδότης και ο Ανάδοχος να
καθορίζουν και να συµφωνούν στην έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη των εργασιών:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων µέχρις εµφάνισης καθαρού επιχρίσµατος και
κατασκευή νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων µέχρις εµφάνισης καθαρού επιχρίσµατος, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωµατισµός – διακόσµηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωµατισµός – διακόσµηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται µε βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασµό µε τα ελαττώµατα της 3.7.4 που
έχουν εµφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:

2.

Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα τουλάχιστον
στο 40% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Β:

∆εν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα το πολύ στο
30% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Γ:

Έχει συµπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εµφανισθεί ελαττώµατα, εκτός
από κιτρίνισµα, ξεθώριασµα, θάµπωµα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
Εφ’ όσον τα ελαττώµατα οφείλονται:
α) στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, τότε αρκεί η επισκευή – ανακαίνιση να εκτελείται µε
το ίδιο σύστηµα επίστρωσης βάσης, ενδιάµεσης και τελικής επίστρωσης,
β) σε αλλαγή των περιβαλλουσών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήµατος προστασίαςχρωµατισµού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστηµα προστασίας και χρωµατισµού.

3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων επιχρισµάτων και υποστρωµάτων θα εκτελείται κατά
κατηγορία, ως εξής:
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Κατηγορία Α:

Σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8

Κατηγορία Β:

Σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. και σύµφωνα µε τα
ακόλουθα.
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Στην τοπική επίστρωση ασταριού και ενδιάµεσων στρωµάτων µέχρις εξίσωσης του
πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρµογή η 3.7.4.
Ο ολικός τελικός χρωµατισµός-διακόσµηση θα εκτελείται σύµφωνα µε την 3.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων,
ώστε οι νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και
διαλύτη της 3.7.3.
Η δοκιµή εκ των προτέρων σε τµήµα της ανακαινιζόµενης επιφάνειας είναι ο
καλλίτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό
να απαιτηθούν περισσότερες από µία επιστρώσεις.
Κατηγορία Γ:

Σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό
να απαιτηθούν περισσότερες από µία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων
όπως και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.

4.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΙΘΟΙ
Συνήθως οι φυσικοί λίθοι και πλάκες επιστρώνονται µε λεπτότατες επιστρώσεις προστασίας από:
α) υγρασία και παγετό, β) ρύπανση από διάφορες αιτίες.
Προτιµώνται διαφανή επιστρώµατα ώστε να µην εξαφανίζεται η φυσική τους εµφάνιση.
Όλες οι επιστρώσεις πρέπει να είναι διαπερατές από υδρατµούς, (να αναπνέουν) ώστε να
εκτονώνονται υπό µορφή υδρατµών τα συµπυκνώµατα υγρασίας από το σώµα των φυσικών ή
τεχνητών λιθοσωµάτων.

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ
Απαιτείται η επίστρωση βάσης µε κατάλληλο υλικό ώστε να ρυθµιστεί η απορροφητικότητα των
επιφανειών του χαρτιού σε σχέση µε εκείνη των στοκαρισµάτων στους αρµούς.
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