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Αντιρρυπαντική επάλειψη

1.

ΠΕΤΕΠ

05-02-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προµήθεια αντιρρυπαντικών υλικών και εργασίες για την επάλειψη ορατών επιφανειών από
σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίαµα, πλινθοδοµή, λιθοδοµή, µέταλλο ή αλουµίνιο ή άλλο υλικό για την
διευκόλυνση της αφαίρεσης οποιαδήποτε ανεπιθύµητη επ’ αυτών επίστρωση (χαρτί, πλαστικό,
ύφασµα κ.λπ.).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ένα από τα ακόλουθα υλικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των συµβατικών τευχών, ή/ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας :
• Υλικά αντιρρυπαντικής επάλειψης τύπου Ι, τα οποία καταστρέφονται κατά την αφαίρεση του
ρύπου (θυσιαζόµενα υλικά µιας χρήσης).
• Υλικά τύπου ΙΙ, µόνιµης αντιρρυπαντικής προστασίας, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ικανούς
κύκλους καθαρισµού αφαίρεσης ρύπων. Αυτά τα υλικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα
υλικά καθαρισµού.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1

Γενικές απαιτήσεις

Τα υλικά τύπου Ι και ΙΙ θα είναι εφαρµόσιµα σε επιφάνεια σκυροδέµατος, τσιµεντοκονιάµατος,
πλινθοδοµής, λιθοδοµής, µετάλλου ή άλλου υλικού. Αποδεκτά υλικά θα είναι εκείνα που δεν
προκαλούν αλλοίωση του χρωµατισµού µε την πάροδο του χρόνου, δεν είναι τοξικά και γενικά δεν
επιφέρουν οποιαδήποτε βλάβη στην επιφάνεια που έχουν εφαρµοσθεί.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση για το υλικό επάλειψης που προτίθεται να
ενσωµατώσει στο έργο, τις ακόλουθες πληροφορίες :
• Τα συστατικά του υλικού.
• Την πυκνότητα και το περιεχόµενο ποσοστό των στερεών συστατικών του υλικού.
• Οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής σχετικά µε:
-

τη διαχείριση, αποθήκευση και εφαρµογή του υλικού,

-

τις µεθόδους και τα απαιτούµενα υλικά αφαίρεσης των ρύπων.

• Πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής.
• Πίνακα περαιωµένων έργων που εφαρµόσθηκε το εν λόγω υλικό.
• Την εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής του υλικού.
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Το εφαρµοζόµενο προϊόν θα έχει την ιδιότητα να παράγει αµετάβλητη, συνεχή και οµοιόµορφη
µεµβράνη, απαλλαγµένη από φυσαλίδες, ρηγµατώσεις ή άλλες ατέλειες και θα παρουσιάζει
ικανοποιητική πρόσφυση. Το τελείωµα της επιφάνειας που θα παράγει, θα είναι άστιλπνο (µη
γυαλιστερό).
Η πυκνότητα του υλικού θα είναι κατάλληλη ώστε αυτό να µπορεί να εφαρµοσθεί ικανοποιητικά µε
ψεκασµό, µε ρολλό ή µε βούρτσα. Η πυκνότητα του υλικού δε θα αλλοιώνεται, όταν η θερµοκρασία
της ατµόσφαιρας ή της επιφάνειας που θα εφαρµοσθεί υπερβαίνει τους 10°C.
Όταν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή απαιτείται προεπάλειψη της επιφάνειας µε αστάρι,
αυτό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του υλικού αντιρρυπαντικής επάλειψης.
Το υλικό της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα επιτρέπει την καθολική αφαίρεση όλων των ειδών
βαφής και των λοιπών ρύπων από επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρµοσθεί, χωρίς να προξενεί
φθορά σ΄ αυτές ή στο υπόστρωµα και χωρίς να παραµένει επί αυτής κανενός είδους ίχνος µετά
από την αφαίρεση του ρύπου.
Τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο θα πρέπει να πιστοποιείται ότι ικανοποιούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
• ASTM D117-02 Standard Guide for Sampling, Test Methods, and Specifications for Electrical
Insulating Oils of Petroleum Origin -- Οδηγός δειγµατοληψίας, δοκιµών και προδιαγραφών
ηλεκτροµονωτικών ελαίων πετρελαϊκής βάσεως και ASTM D714-02 Standard Test Method for
Evaluating Degree of Blistering of Paints -- Μέθοδος προσδιορισµού του ποσοστού
φυσσαλίδων στις χρωστικές ύλες.
• ASTM D2240-04e1 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness -Mέθοδοι ελέγχου των ιδιοτήτων του ελαστικού. Προσδιορισµός της σκληρότητας µε
σκληρόµετρο.
• ASTM D412-98a (2002)e1. Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers -Tension. -- Μέθοδοι δοκιµών βουλκανισµένων ελαστικών και θερµοπλαστικών
ελαστοµερών. Αντοχή σε τάνυση και επιµήκυνση.
• ASTM D968-93 (2001) Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by
Falling Abrasive -- Μέθοδος προσδιορισµού αντοχής οργανικών επιστρώσεων σε απότριψη µε
πτώση τραχέος σώµατος.
• ASTM D96 Test Methods for Water and Sediment in Crude Oil by Centrifuge Method -Μέθοδος εντοπισµού νερού και ιζηµάτων στο ακάθαρτο πετρέλαιο µε φυγοκέντρηση
• Θα είναι µη τοξικά, µη εύφλεκτα, βιοδιασπώµενα, µε pH 7 έως 8,5.
• Θα είναι µη υγροαπορροφητικά.
• Η περιεκτικότητα του υλικού σε πτητικές οργανικές ενώσεις δε θα υπερβαίνει τα 350 g/L.
• Η περιεκτικότητα σε µόλυβδο δε θα υπερβαίνει το 0,06% της µάζας του υλικού σε ξηρή
κατάσταση.
• Συνεκτικότητα του υλικού σε θερµοκρασία 25°C, σύµφωνα µε ASTM D562-01, "Standard test
method for consistency of paints, measuring Krebs Unit (KU) viscosity using a Stormer-Type
viscometer -- Mέθοδος δοκιµής της συνεκτικότητας των χρωµάτων, µε µέτρηση των µονάδων
Krebs µε χρήση ιξωδιµέτρου τύπου Stormer".
• Ποσοστό των περιεχοµένων στερεών σύµφωνα µε ASTM D2369-04, "Standard Test Method for
Volatile Content of Coatings -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού περιεκτικότητος επιστρώσεων
σε πτητικά συστατικά".
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• Χρόνοι ξήρανσης, σύµφωνα µε ASTM D1640-03, "Standard Test Methods for Drying, Curing, or
Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature -- ∆οκιµές ξήρανσης, ωρίµανσης ή
σχηµατισµού µεµβράνης σε θερµοκρασία δωµατίου για τα οργανικά υλικά επάλειψης".
Επιπροσθέτως το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιρρυπαντική επάλειψη θα πρέπει:
• Κατά το άνοιγµα του δοχείου συσκευασίας του να µη διακρίνεται υπερβολικό ίζηµα.
• Να αναδεύεται εύκολα, να είναι οµογενοποιηµένο χωρίς θροµβώσεις και φλοιούς.
• Να µην παρουσιάζει διαχωρισµό των συστατικών του όταν ρέει επί καθαρής υάλινης
επιφάνειας.
• Να µην αλλοιώνεται όταν φυλάσσεται στην εργοστασιακή συσκευασία του, µετά την πάροδο
6µηνης αποθήκευσης σε ξηρό χώρο θερµοκρασίας µέχρι και 70°C.

2.2.2

Απαιτήσεις συσκευασίας - αποθήκευσης

Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιρρυπαντική επάλειψη, θα είναι συσκευασµένο σε
ανθεκτικά δοχεία τα οποία δε θα έχουν ανοιχθεί και θα φέρουν πινακίδα του κατασκευαστή µε τις
ακόλουθες πληροφορίες:
• Εµπορική επωνυµία του προϊόντος.
• Περιγραφή του προϊόντος (περιληπτική κατάταξη).
• Σύνθεση, αριθµός παρτίδας και ηµεροµηνία παραγωγής.
• Καθαρό βάρος του περιεχοµένου.
• Όγκος, % περιεκτικότητα των στερεών και των πτητικών οργανικών ενώσεων.
• Κωδικός χρώµατος.
• Οδηγίες αποθήκευσης.
• Οδηγίες εφαρµογής, ανάµιξης και διάλυσης.
• Οδηγίες σχετικές µε τις µεθόδους και τα απαιτούµενα υλικά αφαίρεσης των ρύπων.
• Μέτρα προφύλαξης προσωπικού και περιβάλλοντος.
• Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή.
Τα υλικά της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα φυλάσσονται σε ερµητικά κλειστά δοχεία που θα
αποθηκεύονται σε καλά αεριζόµενο χώρο, ελάχιστης θερµοκρασίας 7°C. Τα δοχεία θα
διατηρούνται καθαρά, απαλλαγµένα από ξένα υλικά. Ο χώρος αποθήκευσης θα είναι εύτακτος. Θα
αποµακρύνονται από αυτόν καθηµερινά όλα τα χρησιµοποιηµένα και άχρηστα υλικά.
Θα λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζοµένων και του
χώρου εργασίας από φωτιά και κινδύνους υγείας από τη διαχείριση, ανάµιξη και εφαρµογή του
υλικού.

2.2.3

Υλικά τύπου Ι, (µιας χρήσης)

Τα υλικά τύπου Ι είναι διαυγή ή διαφανή µιας χρήσης, δηλαδή θα καταστρέφονται κατά την πλύση
για την αφαίρεση του ρύπου.
Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί υλικά για τα οποία η αφαίρεση των ρύπων θα επιτυγχάνεται µε νερό
υπό πίεση µικρότερη από 1500 psi και θερµοκρασίας µικρότερης από 80°C. Αυτά τα υλικά δε θα
προξενούν φθορά στο υπόστρωµα της καθαριζόµενης επιφάνειας κατά τη διάρκεια της πλύσης µε
υπό πίεση νερό.
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Κατά την ξήρανση του υλικού η σχηµατιζόµενη µεµβράνη θα µπορεί να αγγιχτεί σε διάστηµα µιας
ώρας χωρίς να προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστηµα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως.

2.2.4

Υλικά τύπου ΙΙ, (µόνιµης επάλειψης)

Τα υλικά αντιρρυπαντικής επάλειψης τύπου ΙΙ είναι χηµικώς ανθεκτικά υλικά που επιτρέπουν την
αφαίρεση ρύπων µε χρήση διαλυτών ή άλλων χηµικών ουσιών. Κατά τη χρήση διαλυτών ή
χηµικών ουσιών ή κατά τη χρήση συνδυασµού αυτών, δε προξενείται φθορά ή αποχρωµατισµός
της σχηµατισµένης επί της επιφάνειας εφαρµογής µεµβράνης.
Αυτά τα υλικά θα είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον 50 διπλές πλύσεις µε µεθυλ-αιθυλ-κετόνη (ΜΕΚ)
µε δείκτη αντίστασης 4, σύµφωνα µε ASTM D4752-03 Standard Test Method for Measuring MEK
Resistance of Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub -- Μέθοδος µέτρησης
αντοχής σε τρίψιµο µε διάλυµα µεθυλ-αιθυλ-κετόνης (ΜΕΚ) των αιθυλο-πυριτικών υλικών
υποστρώµατος χρωµατισµών πλουσίων σε ψευδάργυρο.
Το χρώµα των υλικών αυτών θα συµµορφώνεται στις απαιτήσεις της µελέτης ή της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί υλικά τύπου ΙΙ, τα οποία θα παρουσιάζουν αντοχή κατά την εφαρµογή
επί της ξηραµένης µεµβράνης τους, των ακόλουθων χηµικών διαλυµάτων για καθορισµένο
ελάχιστο χρονικό διάστηµα, ως εξής:
• Μεθυλ-αιθυλ-κετόνη (ΜΕΚ), καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την
εφαρµογή.
• Καρβοξυλικό οξύ, καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την εφαρµογή.
• ∆ιάλυµα 75% φωσφορικού οξέως, καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την
εφαρµογή.
• ∆ιάλυµα 37% υδροχλωρικού οξέως, εµφάνιση φλυκταινών µετά από την πάροδο 3 ωρών από
την εφαρµογή.
• ∆ιάλυµα 50% θειικού οξέως, καµία επίδραση µετά από την πάροδο 5 ηµερών από την
εφαρµογή.
• ∆ιάλυµα 20% ΝΙΤ, εµφάνιση φλυκταινών µετά από την πάροδο 68 ωρών από την εφαρµογή.
Κατά την ξήρανση του υλικού η σχηµατιζόµενη µεµβράνη θα µπορεί να αγγιχτεί σε διάστηµα µιας
ώρας χωρίς να προξενηθεί φθορά, ενώ σε διάστηµα 4 ωρών θα πρέπει να έχει ξηρανθεί πλήρως.
Αυτά τα υλικά δεν απαιτούν επανεπάλειψη για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο που αναφέρεται
στην εγγύηση του κατασκευαστή, ανεξαρτήτως αριθµού καθαρισµών που έχουν υποστεί. Σε κάθε
περίπτωση, είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον 120 κύκλους καθαρισµού συγκεκριµένης περιοχής
χωρίς να παρουσιάζουν εµφανή φθορά.
Το υλικό που θα χρησιµοποιείται για την αφαίρεση του ρύπου θα είναι µη καυστικό,
βιοδιασπώµενο και ανακυκλώµενο. Θα αφαιρεί το ρύπο χωρίς χρήση µηχανήµατος υψηλής πίεσης
ή θερµού νερού.
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει την Υπηρεσία µε υλικό αφαίρεσης ρύπων συσκευασµένο και
βιοµηχανικά σφραγισµένο, σε δοχεία που θα φέρουν πινακίδα η οποία θα αναγράφει τις
πληροφορίες της παραγράφου 2.2.2. Η ελάχιστη ποιότητα υλικού αφαίρεσης ρύπων που θα
προµηθεύσει ο Ανάδοχος την Υπηρεσία, είναι 12 δοχεία των O,5 L ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της Υπηρεσίας.

4/8

ΠΕΤΕΠ:05-02-03-00

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

2.2.5

Εγγύηση

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Υπηρεσία εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος. Επίσης
υποχρεώνεται να διορθώσει ή να εκτελέσει εκ νέου την εργασία σε περιοχές όπου διαπιστώνεται
απόκλιση στην ποιότητα του υλικού ή της εργασίας. Ως απόκλιση νοείται και η αποτυχία πλήρους
αφαίρεσης ρύπου, η δηµιουργία σκιάς, χηµικής κηλίδας ή αποχρωµατισµού της σχηµατιζόµενης
µεµβράνης.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών της αντιρρυπαντικής επάλειψης, ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση δείγµα του αντιρρυπαντικού υλικού που
προτίθεται να χρησιµοποιήσει και περιγραφή της µεθόδου εργασίας, στην οποία θα
περιλαµβάνονται και τα µέτρα προστασίας που θα ληφθούν για το προσωπικό που θα εκτελέσει
την εργασία, το περιβάλλον, καθώς και για τις δηµόσιες και ιδιωτικές παρακείµενες ιδιοκτησίες.
Μέσα σε ένα µήνα, η Υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει αιτιολογηµένα την πρόταση του
Αναδόχου.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη τότε, κατά την Προσωρινή παραλαβή του
έργου η Επιτροπή παραλαβής µπορεί να ζητήσει δοκιµές επί των επιφανειών που εφαρµόσθηκε η
αντιρρυπαντική επάλειψη.

3.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Επτά τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ενηµερώνεται γραπτώς
η Υπηρεσία, ώστε να ελέγξει ότι οι επιφάνειες έχουν προετοιµασθεί σύµφωνα µε τα επόµενα.
Σε περίπτωση ύπαρξης αντικειµένων επί των επιφανειών που πρόκειται να επαλειφθούν µε
αντιρρυπαντικό υλικό, τα οποία δεν πρέπει να επαλειφθούν, αυτά θα αποµακρύνονται, ή εφόσον η
αποµάκρυνση δεν είναι πρακτικά δυνατή εξαιτίας του βάρους τους ή του µεγέθους τους, αυτά θα
καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από την εργασία προετοιµασίας και επάλειψης. Μετά από
την ολοκλήρωση των εργασιών τα αντικείµενα αυτά θα επανατοποθετούνται ή θα αποκαλύπτονται
αντίστοιχα.
Ο καθαρισµός των επιφανειών θα προγραµµατίζεται έτσι ώστε η σκόνη και τα άλλα παράγωγα της
εργασίας καθαρισµού να µην επηρεάζουν πρόσφατα επαλειµµένες επιφάνειες.
Σε πορώδεις ή ανώµαλες επιφάνειες, πριν από την εφαρµογή του αντιρρυπαντικού υλικού, θα
προηγείται εφαρµογή υποστρώµατος βάσης νερού, µε υψηλό ποσοστό περιεχόµενων στερεών
συστατικών, συµβατό µε το υλικό αντιρρυπαντικής επάλειψης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής.
Το υλικό της επάλειψης θα εφαρµόζεται µόνον εφόσον έχουν διορθωθεί οι µη ικανοποιητικές
συνθήκες στις επιφάνειες και εφόσον αυτές είναι καθολικά ξηρές.
Εφ΄ όσον έχει ήδη προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών µε αστάρι θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η
συµβατότητά του µε το αντιρρυπαντικό υλικό. Εφ’ όσον διαπιστωθεί ασυµβατότητα, θα πρέπει το
αστάρι να αποµακρυνθεί µε µέθοδο και τρόπο εγκρινόµενο από την Υπηρεσία και να εφαρµοστεί
νέο, συµβατό µε το υπό επάλειψη αντιρρυπαντικό υλικό.
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Επιφάνειες από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίαµα, λιθοδοµές, πλινθοδοµές κ.λ.π. Για την
προετοιµασία των επιφανειών, αυτών θα αποµακρύνεται η βλάστηση, η σκόνη, κάθε είδους ρύπος,
το γράσο, το λάδι και όλα τα περιττά υλικά που τυχόν υπάρχουν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια η
επιφάνεια θα τραχύνεται ώστε να αφαιρείται το σµάλτο της. Εφόσον κατά την κατασκευή της
επιφάνειας, για τη συντήρηση και την προστασία της, έχει ψεκαστεί µε διάφορα υλικά, θα
χρησιµοποιούνται µηχανικές µέθοδοι τράχυνσης.
Εφόσον οι επιφάνειες περιέχουν υγρασία που υπερβαίνει τα προδιαγραφόµενα όρια του
εργοστασίου παραγωγής του αντιρρυπαντικού υλικού, θα προηγείται εργασία στεγνώµατος της
επιφάνειας.
Μεταλλικές επιφάνειες. Οι µεταλλικές επιφάνειες κάθε είδους θα καθαρίζονται από τυχόν
πρόχειρες επαλείψεις, οξειδώσεις, γράσο, λάδι, κάθε είδους ρύπους και όλα τα ξένα υλικά που
βρίσκονται επί αυτών.

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ
Η εφαρµογή του αντιρρυπαντικού υλικού θα γίνεται σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής και άρα πρέπει να ικανοποιούνται και οι ακόλουθες απαιτήσεις:
• Η θερµοκρασία της επιφάνειας να κυµαίνεται µεταξύ 7 και 35οC.
• Η θερµοκρασία της επιφάνειας να είναι τουλάχιστον 3οC υψηλότερη από τη θερµοκρασία
υγροποίησης των υδρατµών, κατά ASTM E337-02 Standard Test Method for Measuring
Humidity with a Psychrometer (the Measurement of Wet- and Dry-Bulb Temperatures) -Μέθοδος µέτρησης υγρασίας µε χρήση ψυχροµέτρο.
• Η υγρασία της ατµόσφαιρας να είναι λιγότερη από 85%, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά
από το εργοστάσιο παραγωγής του αντιρρυπαντικού υλικού.
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών, είναι αποδεκτό να
ληφθούν κατάλληλα µέτρα (τοποθέτηση προσωρινού στεγάστρου, αφύγρανση κ.λπ.) ώστε να
ικανοποιηθούν οι προαναφερόµενες απαιτήσεις.
Μεταξύ διαδοχικών επαλείψεων θα µεσολαβεί το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα ξήρανσης. ∆εν
επιτρέπεται επανεπάλειψη µιας επιφάνειας εφόσον η αρχική επάλειψη δεν έχει ξηραθεί. Πριν από
την εφαρµογή δεύτερης επάλειψης, θα αποκαθίστανται τυχόν κενά ή άλλες ατέλειες της µεµβράνης
της πρώτης επάλειψης.
Για την εργασία της επάλειψης (ανάδευση και εφαρµογή) θα οι οδηγίες του εργοστασίου
παραγωγής. Η ανάδευση θα γίνεται µε µηχανικό τρόπο, για ικανό χρονικό διάστηµα και θα
επαναλαµβάνεται κατά τη διάρκεια της εφαρµογής. Τα υλικά που είναι έτοιµα για εφαρµογή, δε θα
αραιώνονται.
Η εφαρµογή θα γίνεται µεθοδικά από εξειδικευµένους τεχνίτες, ώστε να µη δηµιουργούνται ροές,
κενά, περιοχές µε λεπτότερη επάλειψη ή ρηγµατώσεις κατά τη διάρκεια της απαιτούµενης
περιόδου σκλήρυνσης. Η εφαρµογή του υλικού µπορεί να γίνεται µε βούρτσα, ψεκασµό, ρολό και
σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής.
Η βούρτσα που θα χρησιµοποιηθεί για την επάλειψη, θα έχει κατάλληλο τρίχωµα ώστε να απλώνει
οµοιόµορφα το υλικό. Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται βούρτσες σχήµατος κυκλικού, ωοειδούς ή
ορθογωνικού, όχι φαρδύτερες από 12 cm.
Το µηχάνηµα ψεκασµού που θα χρησιµοποιηθεί θα έχει κατάλληλο δοχείο και φίλτρα που θα
αποµακρύνουν το νερό και το λάδι από τον πεπιεσµένο αέρα. Ο πεπιεσµένος αέρας δε θα αφήνει
µαύρα στίγµατα ή κηλίδες νερού, όταν δοκιµάζεται κατά ASTM D4285-83 (1999) Standard Test
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Method for Indicating Oil or Water in Compressed Air -- Πρότυπη µέθοδος εντοπισµού λαδιού ή
νερού στον πεπιεσµένο αέρα. Το είδος και το µέγεθος των ακροφυσίων που θα χρησιµοποιηθούν
θα είναι εκείνου που συστήνεται από το εργοστάσιο παραγωγής του προϊόντος.
Ρολό θα χρησιµοποιείται µόνο σε επίπεδες και οµαλές επιφάνειες. ∆εν επιτρέπεται χρήση ρολών
που δηµιουργούν ανώµαλη υφή.
Εφαρµογή επί επιφανειών από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονίαµα, λιθοδοµές, πλινθοδοµές
κ.λ.π. Πριν από την επάλειψη µε αντιρρυπαντικό υλικό θα προηγούνται τουλάχιστον δύο
επαλείψεις µε υλικό βάσης ώστε να κλείσουν όλοι οι πόροι της επιφάνειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του εργοστασίου παραγωγής. Το πάχος της ξηρής µεµβράνης αυτού του υποστρώµατος θα είναι
συνολικά 75 έως 100 µm ή περισσότερο εφόσον απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού. Στη
συνέχεια θα ακολουθεί η επάλειψη µε αντιρρυπαντικό υλικό σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, ή σε όσες
στρώσεις απαιτούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το συνολικό πάχος της ξηρής
µεµβράνης του αντιρρυπαντικού υλικού θα είναι 75 έως 100 µm.
Εφαρµογή επί µεταλλικών επιφανειών. Θα εφαρµόζεται επάλειψη µε αντιρρυπαντικό υλικό σε
τουλάχιστον 2 στρώσεις, ώστε το συνολικό πάχος της ξηρής µεµβράνης να είναι 75 έως 100 µm.
Εφ’ όσον δεν καλύπτονται οι προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, το αντιρρυπαντικό υλικό θα αφαιρείται
ή θα ακολουθεί πρόσθετη επάλειψη.
Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας θα αποµακρύνονται όλα τα κενά δοχεία και τα λοιπά
απορριφθέντα υλικά από το χώρο του έργου.
Μετά το πέρας των εργασιών αντιρρυπαντικής επάλειψης θα καθαρίζονται οι γειτονικές επιφάνειες
που τυχόν έχουν λερωθεί, χωρίς να δηµιουργούνται εκδορές ή άλλες φθορές στις τελειωµένες
επιφάνειες.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι επιφάνειες επικαλυµµένες ή µη, θα προστατεύονται περιµετρικά
µε ταινίες ή µε άλλο κατάλληλο µέσο από παράλληλες εργασίες. Εφόσον προκληθούν φθορές επ’
αυτών, θα αποκαθίστανται µε καθαρισµό, επιδιόρθωση και επανεπάλειψη σύµφωνα µε τις οδηγίες
της Υπηρεσίας.
Οι επιφάνειες που επαλείφονται θα σηµαίνονται µε πινακίδες "Προσοχή – Υγρό χρώµα". Μετά από
την ξήρανση του αντιρρυπαντικού υλικού, θα αποµακρύνονται οι πινακίδες και τα άλλα
προστατευτικά µέτρα.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Για την παραλαβή της εργασίας από την Υπηρεσία απαιτείται επίδειξη της αντιρρυπαντικής
προστασίας σε πραγµατικές συνθήκες, σύµφωνα µε τα ακόλουθα.
Σε θέση επιλεγόµενη από την Υπηρεσία, θα εφαρµόζεται χρωστικό σπρέι µε βάση το αλκίδιο, σε
επιφάνεια τουλάχιστον 0,2 m2. Μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 ηµερών από την εφαρµογή του
χρωστικού σπρέι, θα επιδεικνύεται στην Υπηρεσία η πλήρης αποµάκρυνση του ρύπου.
Επιπροσθέτως, θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
• Έλεγχος των θέσεων εφαρµογής της αντιρρυπαντικής επάλειψης σύµφωνα µε τη µελέτη.
• Οπτικός έλεγχος όλων των επιφανειών ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι λείες και οµοιογενείς,
απαλλαγµένες από τραχύτητες, ανωµαλίες ή άλλα ελαττώµατα.
• Η παραλαβή της αντιρρυπαντικής επάλειψης θα γίνει τριάντα (30) µήνες µετά τη βεβαίωση
περαίωσης των εργασιών και την εκπλήρωση των προαναφερόµενων όρων, εκτός αν αλλιώς
ορίζεται στα συµβατικά τεύχη.

ΠΕΤΕΠ:05-02-03-00

7/8

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις δαπάνες περιλαµβάνονται:
• Όλες οι εργασίες και οι ενέργειες για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας και
προστασίας του προσωπικού, του περιβάλλοντος και των παρακείµενων περιοχών.
• Η προµήθεια προσωρινή αποθήκευση και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου όλων
των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την προετοιµασία (καθαρισµός, εκτράχυνση,
αστάρια) της επιφάνειας στην οποία θα εφαρµοσθεί η αντιρρυπαντική επάλειψη.
• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη εφαρµογή αντιρρυπαντικής επάλειψης,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 της παρούσας.
• Το κόστος κατασκευής των δειγµάτων καθώς και το κόστος εκτέλεσης κάθε απαιτούµενης
δοκιµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας.
• Οι δαπάνες αποκατάστασης, διορθωτικών εργασιών και επανεπάλειψης (εργασία και υλικά), σε
περίπτωση όπου σηµειώνεται απόκλιση από τις απαιτήσεις της παρούσας ή τα αποτελέσµατα
των ελέγχων της παρούσας αποδειχθούν µη ικανοποιητικά.
• Η χρήση µηχανηµάτων, συσκευών, βοηθητικών κατασκευών, ικριωµάτων κ.λπ.
Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση των εργασιών κάθε τύπου αντιρρυπαντικής επάλειψης (Ι ή ΙΙ), γίνεται
ανά τετραγωνικό µέτρο [m2] πλήρους κατασκευής (εργασία και υλικά).
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται για κάθε τύπο αντιρρυπαντικής επάλειψης, µε βάση τη σχέση:
Πληρωµή = [m2] επιµέτρησης x τιµή µονάδας.
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