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Ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρµών (Waterstop)
1.

ΠΕΤΕΠ

08-05-02-02

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταινιών στεγάνωσης αρµών
(Waterstop) σε κατασκευές από σκυρόδεµα υδραυλικών έργων.
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ δεν περιλαµβάνονται οι µεταλλικές ταινίες στεγάνωσης αρµών οι οποίες
χρησιµοποιούνται σε φράγµατα και βαριές υδραυλικές κατασκευές από σκυρόδεµα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι ταινίες στεγάνωσης αρµών τοποθετούνται για την διασφάλιση της στεγανότητας των αρµών
διαστολής/ συστολής στοιχείων από σκυρόδεµα. Τοποθετούνται επίσης στους αρµούς διακοπής
εργασίας.

2.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Οι ταινίες είναι κατασκευασµένες από φυσικό ελαστικό (καουτσούκ), συνθετικό ελαστικό (λ.χ.
neoprene) ή από χλωριούχο πολυβινύλιο (P.V.C.) και διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία σχηµάτων (βλ.
εικόνα 1) και ειδικών τεµαχίων για την διαµόρφωση απολήξεων και συνδέσεων.
Οι βασικές κατηγορίες ταινιών είναι οι ακόλουθες:
• Επίπεδες ταινίες µε ραβδώσεις κατά µήκος για την βελτίωση της πάκτωσης στο σκυρόδεµα.
• Ταινίες µορφής αλτήρα µε συµπαγή βολβό στις δύο άκρες, για την καλύτερη σύνδεσή τους µε το
σκυρόδεµα. Οι ακραίοι βολβοί όταν ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα λειτουργούν ως µηχανική
σφράγιση και παρεµποδίζουν την ροή του νερού ή των υλικών έκπλυσης. Οι ταινίες αυτές
διατίθενται επίσης µε σχισµή ώστε να µην απαιτείται ειδικό άνοιγµα (εγκοπή) στους ξυλοτύπους
για την διέλευση των ταινιών κατά την πρώτη φάση σκυροδέτησης.
• Ταινίες τύπου κεντρικού βολβού, µε ραβδώσεις ή/και πλευρικούς βολβούς. Ο κεντρικός βολβός
φέρει διάκενο για την παραλαβή µεγαλύτερου εύρους πλευρικών, εγκαρσίων και διατµητικών
µετακινήσεων.
• Ταινίες τύπου λαβύρινθου που ενσωµατώνονται εντός του αρµού (δεν στερεώνονται εντός του
σκυροδέµατος).
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Εικόνα 1. ∆ιάφοροι χαρακτηριστικοί τύποι ταινιών στεγάνωσης αρµών
Οι επίπεδες ταινίες στεγάνωσης είναι κατάλληλες για αρµούς µε µικρές πλευρικές µετακινήσεις.
Οι ταινίες µορφής αλτήρα είναι κατάλληλες για αρµούς µε περιορισµένες πλευρικές µετακινήσεις.
Οι ταινίες τύπου κεντρικού βολβού είναι κατάλληλες τόσο για αρµούς συστολής όσο και για αρµούς
διαστολής µε σηµαντικές πλευρικές, εγκάρσιες και διατµητικές µετακινήσεις.
Οι ταινίες τύπου λαβυρίνθου είναι κατάλληλες µόνον για µικρές διαφορικές µετακινήσεις του αρµού,
και υπό περιορισµένη υδροστατική πίεση.

Πίνακας 1. Ενδεικτικές διαστάσεις προκατασκευασµένων στεγανωτικών ταινιών αρµών

Μορφή

Πάχος ταινίας

∆ιάµετρος βολβού

ταινίας

σε [mm]

σε [mm]

επίπεδη

3,2 ÷ 12,5

100 ÷ 225

τύπου αλτήρα

4,7 ÷ 9,5

100 ÷ 300

9,5 ÷ 25

100 ÷ 300

6 ÷ 70

τύπου κεντρικού βολβού 3,2 ÷ 12,5
τύπου λαβύρινθου
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Συνολικό πλάτος

4,7 ÷ 6,3

σε [mm]

82 ÷ 156
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2.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Το πλάτος και η µορφή θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της µελέτης.
Οι στεγανωτικές ταινίες που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν σήµανση CE.
Οι διασταυρώσεις τύπου Τ, Γ ή σταυρού θα είναι προκατασκευασµένες στο εργοστάσιο (ειδικά
τεµάχια). Μόνον οι εν σειρά συνδέσεις µεταξύ οµοίων ταινιών θα γίνονται επί τόπου, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Οι στεγανωτικές ταινίες θα είναι από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή από χλωριούχο πολυβινύλιο
(Polyvinyl Chloride), µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α. Στεγανωτικές ταινίες από ελαστικό
Θα προέρχονται από υλικό µε βασικό πολυµερές φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή συνδυασµό
των δύο, µε τις εξής ιδιότητες :
-

Αντοχή σε εφελκυσµό

≥ 20 N/mm2

-

Επιµήκυνση θραύσης

≥ 450%.

-

Σκληρότητα (κατά BS 903)

60 ÷ 70 βαθµοί

-

Συµπίεση κατά την µέθοδο σταθεράς παραµόρφωσης

έως 30% της αρχικής (max τιµή)

-

Αντοχή εφελκυσµού µετά τεχνητή γήρανση σε οξυγόνο

≥75% αρχικής

(Σχετικό πρότυπο: BS 903-0:2003: Physical testing of rubber. General -- Φυσικοί έλεγχοι
ελαστικού. Γενικότητες)
β. Στεγανωτικές ταινίες από PVC
Θα συνίστανται από ελαστοµερές πλαστικό υλικό, πυκνό και οµοιογενές, απαλλαγµένο από
πορώδεις περιοχές, µικρορωγµές ή άλλες ατέλειες.
Θα είναι ανθεκτικές σε χηµικές προσβολές προερχόµενες από τσιµέντο και αλκάλια, δεν θα
επηρεάζονται από µύκητες και δεν θα εµφανίζουν καµία µεταβολή µετά από δεκαήµερη συνεχή
εµβάπτιση σε διάλυµα 10% θειικού ή υδροχλωρικού οξέος ή σε κορεσµένο διάλυµα ασβέστου ή
σε αλατούχο νερό.
Τα ελάχιστα απαιτούµενα µηχανικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα εξής:
-

Εφελκυστική αντοχή

≥ 140 N/mm2

-

Μήκυνση θραύσης

≥ 280%

-

Συµπίεση

έως 30% της αρχικής

-

Εφελκυστική αντοχή µετά από ταχεία ξήρανση

≥ 80% της αρχικής

-

Σκληρότητα (Shore A)

70 ÷ 90 βαθµοί

(Σχετικά πρότυπα = ΕΝ 62:1977: Methods of testing plastics. Glass reinforced plastics. Standard
atmospheres for conditioning and testing -- Πλαστικά ενισχυµένα µε γυαλί - Πρότυπες
ατµοσφαιρικές συνθήκες για εγκλιµατισµό και έλεγχο)

2.4. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ
Τα παρακάτω στοιχεία θα υποβληθούν στην Επίβλεψη προς έλεγχο και έγκριση:
• Όνοµα κατασκευαστή και πηγή της προµήθειας των ταινιών.
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• Λεπτοµερής περιγραφή της στεγανωτικής ταινίας που θα χρησιµοποιηθεί και ενηµερωτικό υλικό
του εργοστασίου κατασκευής.
• Πιστοποιητικό εργοστασίου κατασκευής για την συµµόρφωση του προϊόντος προς τις
ισχύουσες προδιαγραφές (αναλόγως του υλικού κατασκευής των ταινιών).
• Οδηγίες κατασκευαστή για την αποθήκευση.
• Περιγραφή µεθόδων τοποθέτησης, στερέωσης και διάταξης/ χρήσης ειδικών τεµαχίων.
Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή χρησιµοποίησης οποιουδήποτε είδους στεγανωτικής ταινίας θα
γίνει ύστερα από έλεγχο των προδιαγραφόµενων από την µελέτη απαιτήσεων, και µε έγγραφη
έγκριση της Επίβλεψης.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η αποθήκευση των στεγανωτικών ταινιών θα γίνεται σε χώρο προφυλαγµένο από άµεση έκθεση
στον ήλιο, λάδια, χηµικά κ.λπ.
∆ύο τουλάχιστον µέρες πριν την τοποθέτησή τους θα εκτυλίσσονται από τα ρολά συσκευασίας και
θα διαστρώνονται σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.

3.2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι θέσεις διαµόρφωσης αρµών θα είναι οι προβλεπόµενες στα εγκεκριµένα σχέδια.
Εάν η µελέτη δεν παρέχει σχέδια λεπτοµερειών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση στην
Επίβλεψη πλήρη στοιχεία για την διαµόρφωση των αρµών, την διάταξη του οπλισµού στις παρειές
των αρµών, την τοποθέτηση των ταινιών και των λοιπών υλικών πλήρωσης και σφράγισης και τους
τρόπους εκτέλεσης εν γένει της εργασίας.
Στις περιπτώσεις ευθύγραµµων αρµών η ταινία στεγάνωσης θα τοποθετείται στο µέσο του αρµού
και όχι κοντά στην επιφάνεια του σκυροδέµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το νερό.
Η ταινία θα πακτωθεί στο αρχικά σκυροδετούµενο τµήµα του αρµού στο µισό του πλάτους της. Στις
περιπτώσεις οδοντωτού αρµού η ταινία θα τοποθετείται εκτός οδόντωσης του αρµού προς το
µέρος της επιφάνειας του σκυροδέµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το νερό.

3.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Για την εφαρµογή των στεγανωτικών ταινιών απαιτείται κατάλληλα διαµορφωµένη εγκοπή στον
ξυλότυπο για να υποδεχθεί την πλευρά της στεγανωτικής ταινίας. Εναλλακτικά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στεγανωτικές ταινίες µε σχισµή.

Εικόνα 2. Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας για την οποία απαιτείται σχισµή στον ξυλότυπο
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Εικόνα 3.Στεγανωτική ταινία µε σχισµή στην µία πλευρά για την τοποθέτηση της οποίας δεν απαιτείται
ιδιαίτερη διαµόρφωση του ξυλότυπου. Μετά την αφαίρεση του ξυλότυπου γίνεται σύνδεση των δύο πτερυγίων
µεταξύ τους και ακολουθεί η επόµενη φάση σκυροδέτησης.

Η εργασία τοποθέτησης των ταινιών θα εκτελείται µε επιµέλεια ώστε να µην προξενείται φθορά ή /
και αλλοίωση και να προφυλάσσονται κατά την πρόοδο των εργασιών µέχρι την τελική κάλυψή
τους και σφράγιση των αρµών.
Σε περίπτωση που η µία πλευρά της ταινίας σκυροδετηθεί ενώ η άλλη πρόκειται να παραµείνει
χωρίς σκυροδέτηση για περισσότερο από 2 ηµέρες, η ελεύθερη πλευρά της ταινίας θα
προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.
Οι ταινίες στεγάνωσης θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα
στερεώνονται επαρκώς στην προβλεπόµενη θέση και κατά την σκυροδέτηση το σκυρόδεµα να
συµπυκνώνεται καλά στις παρειές του αρµού.
Όπου υπάρχει οπλισµός, θα αφεθεί η κατάλληλη απόσταση µεταξύ αυτού και των ταινιών
στεγάνωσης ώστε να είναι δυνατή η καλή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. Μεταξύ του οπλισµού
του σκυροδέµατος και της ταινίας στεγάνωσης θα υπάρχει απόσταση µεγαλύτερη από την µέγιστη
διάσταση αδρανούς που χρησιµοποιείται για το σκυρόδεµα.
∆εν επιτρέπεται να δηµιουργούνται τρύπες στο εργοτάξιο επί των ελαστικών ταινιών για την
πρόσδεση/στερέωσή τους.
Οι συνδέσεις των ελαστικών στεγανωτικών ταινιών θα γίνονται µόνον µε κατάλληλες
θερµοσυγκολλητικές µεθόδους ή µεθόδους χιτωνίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συνδέσεις των ταινιών από PVC θα γίνονται µε την τεχνική συγκόλλησης θερµής λεπίδας (hot
knife welding technique) ή ισοδύναµη, σύµφωνα επίσης µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι συγκολλήσεις των ταινιών θα γίνονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια για την εξασφάλιση της συνέχειας
των νευρώσεων και της διατοµής του κεντρικού σωληνωτού βολβού και της στεγανότητας στις
συνδέσεις και για την αποφυγή της εγκάρσιας απόκλισης.
Οι συνδέσεις κατά διαφορετικές κατευθύνσεις θα γίνονται µε προκατασκευασµένα ειδικά τεµάχια.
Επί τόπου θα γίνονται µόνον οι διαµήκεις ευθύγραµµες συνδέσεις, εκτός αν επιτραπεί διαφορετικά
σε ειδικές περιπτώσεις από την Επίβλεψη. Οι συγκολλήσεις στο εργοτάξιο θα γίνονται από
πεπειραµένους τεχνίτες, µε τήρηση των λεπτοµερών γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή.
Απαιτείται αυστηρός έλεγχος κατά την κατασκευή όλων των συγκολλήσεων των στεγανωτικών
ταινιών που εκτελούνται στο εργοτάξιο, ως προς τις εξής ενδεχόµενες ατέλειες και ελαττώµατα:
−

Απόκλιση από την ευθυγραµµία των συγκολλούµενων τµηµάτων, παρουσία φυσαλίδων αέρα,
ανεπαρκής πρόσφυση στην συγκόλληση, πορώδεις περιοχές, ρωγµές έστω τριχοειδείς, µη
αντιστοιχία των δύο τεµαχίων στην συγκόλληση (εγκάρσια απόκλιση) καθώς και οποιοδήποτε
άλλο ελάττωµα που θα µπορούσε να µειώσει την αποτελεσµατικότητα της στεγανωτικής
ταινίας.

ΠΕΤΕΠ:08-05-02-02

5/7

Εάν διαπιστωθούν ελαττωµατικές συγκολλήσεις θα αποκόπτεται το προβληµατικό τµήµα και θα
συγκολλάται νέο.
Ειδική µέριµνα απαιτείται για την σκυροδέτηση στην περιοχή του αρµού. Οι ταινίες θα
στερεώνονται στις θέσεις τους, κατά τρόπο που να µην µετακινούνται κατά την σκυροδέτηση. Ο
διαµήκης άξονας της ταινίας θα παραµένει στο επίπεδο του αρµού.
∆εν επιτρέπεται τρύπηµα των ταινιών, ούτε κάµψη τους κατά απότοµη γωνία (τσάκισµα) κατά την
τοποθέτησή τους επί των ξυλοτύπων.
Εφιστάται η προσοχή στην επιµεληµένη συµπύκνωση και δόνηση γύρω από την ταινία και τους
οπλισµούς στη θέση του αρµού.
Η διαπίστωση µη επαρκούς συµπύκνωσης του σκυροδέµατος στην περιοχή του αρµού
συνεπάγεται την µη παραλαβή της ταινίας (δεν θα επιµετρηθεί προς πληρωµή). Επισηµαίνονται οι
ειδικές απαιτήσεις συνέχειας των στεγανωτικών ταινιών που τοποθετούνται στους αρµούς µεταξύ
τοιχωµάτων και πυθµένα δεξαµενών. Οι αρµοί στις πλάκες του πυθµένα µπορεί να απαιτηθεί να
έχουν στεγανωτικές ταινίες διατεταγµένες στην κάτω παρειά τους πριν την σκυροδέτηση.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
−

Έλεγχος πιστοποιητικών κατασκευαστή και φακέλου εργαστηριακών δοκιµών (εάν η Επίβλεψη
απαιτήσει την εκτέλεση δοκιµών επί δειγµάτων της ταινίας).

−

Έλεγχος συµπύκνωσης σκυροδέµατος στην περιοχή του αρµού.

−

Έλεγχος τοποθέτησης και συγκόλλησης σύµφωνα µε την
κατασκευαστικά σχέδια και τις προβλέψεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

µελέτη,

τα

εγκεκριµένα

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της
κατασκευής

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών
• Χρήση εργαλείων κοπής και συγκόλλησης πλαστικών και ελαστικών.
• Εφαρµογή τεχνικών ψυχρού βουλκανισµού.
Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της
ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς
τούτο.

5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η
συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆.
159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6/7

ΠΕΤΕΠ:08-05-02-02

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).

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα υλικά συσκευασίας και τα άχρηστα κοµµάτια ταινιών (ρετάλια) θα περισυλλέγονται και θα
µεταφέρονται προς απόρριψη στις προβλεπόµενες για τα άχρηστα υλικά θέσεις. Επισηµαίνεται ότι
τα υλικά αυτά είναι µη βιοαποσυνθέσιµα.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους τοποθετηθείσας στεγανωτικής ταινίας σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ. Οι ταινίες διακρίνονται ως προς το πλάτος σε mm και ως προς το
υλικό κατασκευής.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την χρήση κάθε
είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω
τοποθέτηση των ταινιών στεγάνωσης αρµών.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες:
• Προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των ταινιών και των ειδικών τεµαχίων τους που
απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση της εργασίας.
• Κατεργασίας και πλήρους τοποθέτησης των υλικών καθώς και φθοράς και αποµείωσης αυτών.
• Απασχόλησης προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας.
• Των απαιτούµενων δοκιµών και ελέγχων σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, της εργασίας
αποκατάστασης και των υλικών που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τους όρους της παρούσας.
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