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Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης

1.

ΠΕΤΕΠ

05-04-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την αφαίρεση υφιστάµενης προσωρινής ή
µόνιµης οριζόντιας σήµανσης οδοστρώµατος, περιλαµβανοµένων και των ανακλαστήρων
οδοστρώµατος («µάτια γάτας»).
Οι εργασίες αυτές εκτελούνται όταν προβλέπεται η κατάργηση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης
προκειµένου να εφαρµοσθεί νέα για την υλοποίηση διαφορετικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η αφαίρεση της οριζόντιας σήµανσης µπορεί να γίνει µε µεθόδους οι οποίες υλοποιούνται µε ή
χωρίς τη χρήση υλικών.
Για εφαρµοζόµενες µεθόδους µε προσθήκη υλικών, η εργασία εκτελείται µε χρήση ενός από τα
ακόλουθα υλικά:
α. Υλικά κάλυψης:
-

Χρώµατα υδατικών ή οργανικών διαλυτών.

-

Ασφαλτικό διάλυµα.

-

Θερµοπλαστικά υλικά ελεύθερα σταθεροποιητών, υαλώδους βάσης.

-

Ψυχροπλαστικά υλικά, αποτελούµενα από µεθυλο-µετακρυλικές ρητίνες και αδρανή έκδοχα.

-

Αυτοκόλλητη ταινία µαύρου χρώµατος, ειδική για τον σκοπό αυτό.

-

Άµµος µεγέθους κόκκου <1 mm για επίπαση των υλικών επικάλυψης.

β. Εκτοξευόµενα υλικά µε µέγεθος καθοριζόµενο από τη συσκευή εκτόξευσης:
-

Άµµος.

-

Σκωρία χαλκού.

-

Μεταλλικά σφαιρίδια.

γ. Χηµικοί διαλύτες.
-

Βάση διττανθρακικού νατρίου (σόδας).

-

Οργανικοί διαλύτες ελεύθεροι αλκαλίων και χλωριόντων.

-

Βάση µεθυλενοχλωρίδιου.
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3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών αφαίρεσης της
υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση
επί της µεθοδολογίας που προτίθεται να εφαρµόσει, καθώς και επί των µέτρων προστασίας του
προσωπικού, κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης των εργασιών µε ταυτόχρονη κυκλοφορία οχηµάτων, απαιτείται
εφαρµογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων µε διάταξη µέσων προσωρινής κατακόρυφης
σήµανσης (πινακίδες, ανακλαστικοί κώνοι, αναλάµποντες φανοί κλπ). Θα εφαρµόζονται οι
κυκλοφοριακές διατάξεις που περιγράφονται στις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΕΧΩ∆Ε (έκδοση 2002),
ώστε να καθοδηγείται η κυκλοφορία των οχηµάτων, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας.
Τα κριτήρια αποδοχής των µεθόδων και των µέσων εκτέλεσης της εργασίας είναι:
α. Η µη διατήρηση επί του οδοστρώµατος µονίµων ιχνών ή ειδώλων µετά την αφαίρεση της
υφιστάµενης σήµανσης.
β. Η προστασία από φθορά της επιφάνειας του µονίµου οδοστρώµατος.
γ. Η ελαχιστοποίηση της όχλησης αλλά και η ασφάλεια της κυκλοφορίας των πεζών και των
οχηµάτων από τα χρησιµοποιούµενα µέσα και ιδιαίτερα από επιβλαβή στην υγεία υλικά.
Σε κάθε περίπτωση, το οδόστρωµα θα καθαρίζεται µε αποµάκρυνση και απόρριψη των πάσης
φύσεως προϊόντων που θα προκύψουν κατά την αφαίρεση της σήµανσης καθώς και των
πλεοναζόντων υλικών από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών σε
εγκρινόµενη από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας του
περιβάλλοντος.
Η αφαίρεση σήµανσης µε βέλη, γράµµατα ή σύµβολα θα γίνεται µε εφαρµογή της µεθόδου σε
ορθογωνική επιφάνεια που θα περικλείει την αφαιρούµενη σήµανση ώστε να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος δηµιουργίας ειδώλων, τα οποία µπορεί να παραπλανούν του οδηγούς.
Οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό µε λήψη όλων των απαιτούµενων
µέτρων προστασίας κατά περίπτωση.

3.2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
Για την αφαίρεση διαγράµµισης οδοστρώµατος επιτρέπεται να εφαρµόζεται ανάλογα µε τις
εκάστοτε συνθήκες µια από τις ακόλουθες µεθόδους, µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.

3.2.1.

Κάλυψη

α. Επικάλυψη µε βαφή µαύρου χρώµατος.
Εφαρµόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωµάτων και εφόσον η ανάγκη της κάλυψης
περιορίζεται µέχρι 5 ηµέρες, ανάλογα και µε τον κυκλοφοριακό φόρτο.
Η επικάλυψη της υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης, πραγµατοποιείται µε χρώµατα υδατικών ή
οργανικών διαλυτών, εφαρµοζόµενα µε πινέλο, ρολό ή ψεκασµό. Μετά από την εργασία
επικάλυψης, ακολουθεί επίπαση µε άµµο µεγέθους κόκκου <1 mm, για µείωση της
ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας.
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β. Επικάλυψη µε ασφαλτικό διάλυµα.
Εφαρµόζεται σε πλάτος περίπου 1 m, εφ’ όσον πρόκειται για αφαίρεση διαγράµµισης, και
ακολουθεί επίπαση µε άµµο µεγέθους κόκκου <1 mm, για µείωση της ολισθηρότητας και της
στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας.
γ. Επικάλυψη µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.
Εφαρµόζονται µε πινέλο ή ρολό και ακολουθεί επίπαση µε λεπτόκοκκα αδρανή µεγέθους
κόκκου 3-5 mm, για µείωση της ολισθηρότητας και της στιλπνότητας της τελικής επιφάνειας.
δ. Επικάλυψη µε αυτοκόλλητη ταινία µαύρου χρώµατος.
Εφαρµόζεται στην περίπτωση ασφαλτικών οδοστρωµάτων εφόσον υπάρχει ανάγκη
προσωρινής κάλυψης της υφιστάµενης διαγράµµισης για διάστηµα που υπερβαίνει τις 5 ηµέρες.
Η εφαρµογή της ταινίας θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της. Η ταινία θα
αφαιρείται όταν θα παύουν να συντρέχουν λόγοι επικάλυψης της υπάρχουσας διαγράµµισης.

3.2.2.

Εκτόξευση υλικών

Αφαίρεση οριζόντιας σήµανσης µε απόξεση δια της εκτόξευσης υλικών υπό πίεση. Η µέθοδος δεν
συνιστάται για την αφαίρεση διαγραµµίσεων από ελαστοµερή υλικά, όπως επίσης και εντός
κατοικηµένων περιοχών, λόγω του θορύβου που δηµιουργείται κατά την εφαρµογή της.
Εφόσον µετά από την αφαίρεση της διαγράµµισης παραµένουν επί του οδοστρώµατος είδωλα ή
ίχνη, θα εφαρµόζεται επικάλυψη µε ασφαλτικό διάλυµα.
Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι οι ακόλουθες:
α. Εκτόξευση άµµου:
Η άµµος θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά µε προσθήκη νερού στο ακροφύσιο εκτόξευσης.
β. Εκτόξευση σκωρίας χαλκού:
Η αναλισκόµενη σκωρία θα συλλέγεται µέσω του συστήµατος αναρρόφησης της συσκευής
εκτόξευσης (υποχρεωτικά το µηχάνηµα θα είναι εφοδιασµένο µε τέτοια διάταξη).
γ. Εκτόξευση µεταλλικών σφαιριδίων:
Η εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου απαιτεί εξοπλισµό εφοδιασµένο µε σύστηµα αναρρόφησης
και δυνατότητα διαχωρισµού σφαιριδίων και προϊόντων αποξήλωσης. Τα σφαιρίδια θα είναι
ανακυκλώσιµα. Η µέθοδος δεν θα εφαρµόζεται επί ασφαλτικών στρώσεων ανοικτού τύπου,
λόγω της σηµαντικής φθοράς που προκαλείται.
δ. Υδροβολή:
Αφαίρεση οριζόντιας σήµανσης µε εκτόξευση νερού υπό υπερ-υψηλή πίεση (200ΜPa). Η εν
λόγω µέθοδος συνιστάται για µεγάλης κλίµακας έργα. Απαιτεί εξειδικευµένο εξοπλισµό βαρέως
τύπου.

3.2.3.

Καύση

Καύση της υφιστάµενης διαγράµµισης µε χρήση κατάλληλου φλογίστρου (εστιασµένη φλόγα
υψηλής ταχύτητας, παραγόµενη από µίγµα προπανίου και πεπιεσµένου αέρα).
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται για αφαίρεση απλού χρώµατος, θερµοπλαστικών υλικών ή ταινιών
προσωρινής σήµανσης, µόνον όταν η επιφάνεια κυκλοφορίας πρόκειται, είτε να επανεπιστρωθεί,
είτε να αποξηλωθεί σε σύντοµο διάστηµα, µετά την αναδιάταξη της σήµανσης.
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3.2.4.

Χρήση χηµικών διαλυτών

Η εφαρµογή µεθόδων µε χρήση χηµικών διαλυτών απαιτεί εξοπλισµό εκτόξευσης του διαλύτη. Οι
διαλύτες που θα χρησιµοποιούνται θα είναι ενδεικτικώς διττανθρακικού νατρίου, ή οργανικοί, ή
βάσης µεθυλενοχλωρίδιου.
Στην περίπτωση χρήσης µίγµατος διττανθρακικού νατρίου (σόδας), η ανάµιξη του διττανθρακικού
νατρίου µε το νερό, θα γίνεται εντός ειδικού ακροφυσίου. Το µίγµα θα εκτοξεύεται µε υψηλή πίεση.
Αυτή η µέθοδος συνήθως προτιµάται έναντι των µεθόδων που χρησιµοποιούν άλλους χηµικούς
διαλύτες, λόγω της φιλικότητας του δθττανθρακικού νατρίου προς το περιβάλλον.
Κατά την χρήση χηµικών διαλυτών θα λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα προφύλαξης, ανάλογα
µε την χρησιµοποιούµενη χηµική ένωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής
αυτών.

3.2.5.

Εφαρµογή τεχνικών λειότριψης

Η επιφανειακή λειότριψη των διαγραµµίσεων ή συµβόλων θα πραγµατοποιείται µε χρήση ειδικού
εξοπλισµού. Τα δηµιουργούµενα ίχνη στο οδόστρωµα από τη λειότριψη, θα επικαλύπτονται µε
ασφαλτικό διάλυµα, ή γαλάκτωµα.

3.3. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Η αφαίρεση των ανακλαστήρων οδοστρώµατος θα γίνεται µε χειρωνακτική µέθοδο, µε χρήση
εξολκέων και προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο οδόστρωµα.
Στην περίπτωση που κατά την αφαίρεση του ανακλαστήρα, παραµένουν στο οδόστρωµα
υπολείµµατα κόλλας, αυτά θα αφαιρούνται µε λειότριψη.

4.

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
-

Έλεγχος του οδοστρώµατος για παραµένοντα µόνιµα ίχνη της αφαιρεθείσας σήµανσης. Όταν
απαιτείται, θα γίνεται έλεγχος για παραµένοντα (Qd) και οπισθανάκλαση (RL) σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΝ 1824:1998.

-

Εάν διαπιστωθούν είδωλα στις περιοχές του οδοστρώµατος όπου αφαιρέθηκε η οριζόντια
σήµανση, θα πρέπει να εφαρµοσθεί ασφαλτική επάλειψη ή θερµοπλαστική στρώση µε επίπαση
λεπτόκοκκων αδρανών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.1 της παρούσας.

-

Έλεγχος για πρόκληση φθοράς στην επιφάνεια του οδοστρώµατος, κατά τις εργασίες
αφαίρεσης της οριζόντιας σήµανσης.

-

Έλεγχος της περιοχής του έργου για την διαπίστωση της αποµάκρυνσης και απόρριψης των
υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης.

-

Έλεγχος εφαρµογής των µέτρων προστασίας του προσωπικού που απασχολείται.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κατά ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό κυκλοφορία, απαιτείται πλήρης εργοταξιακή σήµανση,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1 της παρούσας.
Σε περίπτωση χρήσης εξοπλισµού που λειτουργεί υπό υψηλή πίεση ή/ και θερµοκρασία, απαιτείται
πλήρης εξάρτηση του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 396/94, «Ελάχιστες
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προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής
προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/656/ΕΟΚ».
Όταν χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες, απαιτείται λήψη ανάλογων προστατευτικών µέτρων κατά
περίπτωση, από το προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πλήρης συµµόρφωση προς τις οδηγίες του κατασκευαστή των
υλικών.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επιµέτρηση
Εκτός αν η δαπάνη εργασιών θεωρείται ανηγµένη στις τιµές µονάδας άλλων εργασιών (σύµφωνα
µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη), η πληρωµή θα γίνεται ως εξής:
Στις δαπάνες περιλαµβάνονται:
-

Οι εργασίες αφαίρεσης της σήµανσης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µέθοδο.

-

Η προµήθεια και απώλεια των υλικών που χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση της σήµανσης.

-

Τα µέτρα προστασίας προσωπικού, κατά τις εργασίες αφαίρεσης, συµπεριλαµβανοµένης της
διάθεσης όλων των απαιτούµενων µέσων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας
(µεταφορά επί τόπου, αποθήκευση, τοποθέτηση κ.τ.λ.).

-

Η αποµάκρυνση και απόρριψη των υλικών αφαίρεσης και των προϊόντων αποξήλωσης καθώς
και η αφαίρεση προσωρινά τοποθετούµενης αυτοκόλλητης ταινίας.

-

Η χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση της εργασίας.

α. Αφαίρεση διαγράµµισης: Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα [m2] πραγµατικής
επιφάνειας οριζόντιας σήµανσης. Στην περίπτωση συµβόλων ή γραµµάτων η επιφάνεια
επιµετράται βάσει του ορθογώνιου σχήµατος στο οποίο εγγράφεται το αφαιρούµενο σύµβολο.
β. Αφαίρεση ανακλαστήρων οδοστρώµατος: Η επιµέτρηση γίνεται σε τεµάχια.
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