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Σφράγιση αρµών µε ασφαλτικές µαστίχες

1.

ΠΕΤΕΠ

08-05-02-04

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε
χρήση µαστιχών ασφαλτικής βάσεως.
Η σφράγιση των αρµών µπορεί να συνδυάζεται και µε λοιπές εργασίες διαµόρφωσης αυτών,
σύµφωνα µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα στην µελέτη.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Η σφράγιση των αρµών προϋποθέτει την πλήρωση του διακένου µε υλικά επαρκούς ελαστικότητας
(συµπιεστά) µορφής φύλλων ή παρεµβυσµάτων (κορδονιών) (βλ. ΠΕΤΕΠ: 08-05-02-03
”Προδιαµορφωµένα Υλικά Πλήρωσης Αρµών”).
Τα ασφαλτικής βάσεως υλικά σφράγισης αρµών αποτελούνται από ασφαλτικό καουτσούκ ή
µίγµατα λιθανθρακόπισσας και συνθετικών ρητινών.
Εφαρµόζονται συνήθως εν θερµώ και κυρίως σε οριζόντιους ή επικλινείς αρµούς (δεν ενδείκνυνται
για εφαρµογές σε κατακόρυφους αρµούς).
Τα ασφαλτικής βάσεως υλικά σφράγισης αρµών διακρίνονται:
-

ως προς την καταλληλότητα για εφαρµογή σε δίκτυα πόσιµου νερού,

-

ως προς την καταλληλότητα για εφαρµογές εντός του νερού,

-

ως προς την αντοχή σε οξέα, βάσεις και έλαια,

-

ως προς την αντοχή σε βιολογικούς παράγοντες,

-

ως προς την µέγιστη θερµοκρασία έκθεσης κατά την λειτουργία (service temperature).

Επισηµαίνεται ότι οι ασφαλτικές µαστίχες που χαρακτηρίζονται από µέγιστη θερµοκρασία έκθεσης
έως + 50 οC δεν είναι κατάλληλες για εφαρµογές σε θερµά κλίµατα, ιδίως για την περίπτωση
υπαίθριων κατασκευών (διώρυγες, δεξαµενές).

ΠΕΤΕΠ:08-05-02-04
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2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα ασφαλτικά υλικά σφράγισης αρµών, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη, θα
ανταποκρίνονται στις εξής ελάχιστες απαιτήσεις:

α. Πυκνότητα

Μεταξύ 1.2 και 1.80 kg/l

β. Ικανότητα µετακίνησης του αρµού

15% κατ’ ελάχιστο (και σύµφωνα µε την Μελέτη)

γ. Θερµοκρασίες εφαρµογής και
λειτουργίας
- Θερµοκρασίες εφαρµογής

Άνω των 60 ºC

- Θερµοκρασίες λειτουργίας

-20 ÷ +70 ºC (ή ανώτερη εφόσον απαιτείται για
την συγκεκριµένη εφαρµογή)

- Θερµοκρασίες ανάφλεξης

Άνω των 200 ºC

δ. ∆οκιµή σε υδροστατική πίεση

Για εφαρµογές σε υδραυλικά έργα θα δίδονται
αποτελέσµατα δοκιµών που θα πιστοποιούν την
ικανότητα σφράγισης και την υδατοστεγανότητα
(συνήθως για πιέσεις από 1 έως 3 bar)

ε. Ελάχιστο πλάτος αρµού στο οποίο είναι
δυνατή η τοποθέτηση του υλικού

10 mm

στ. Μέγιστο πλάτος αρµού στο οποίο είναι
δυνατή η τοποθέτηση του υλικού

>30 mm

(θα παρέχονται στοιχεία από τον κατασκευαστή)

(θα παρέχονται στοιχεία από τον κατασκευαστή)

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου
(πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το EN ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των
εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων).
Ισχύοντα σχετικά πρότυπα:
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EN 27389

Building Construction - Jointing Products - Determination of Elastic
Recovery (Superseded by EN ISO 7389:2003) -- Κτιριακές κατασκευέςΠροϊόντα για αρµούς-Προσδιορισµός της ελαστικής επαναφοράς
(αντικαταστάθηκε από το EN ISO 7389:2003).

EN 28339:1990

Building construction - Jointing products - Sealants - Determination of
tensile properties (ISO 8339:1984) -- Κτιριακές κατασκευές-Προϊόντα για
αρµούς-Σφραγιστικά - Προσδιορισµός εφελκυστικών ιδιοτήτων.

EN 29046

Building Construction - Jointing Products - Determination of Adhesion
Properties at Constant Temperatures -- Κτιριακές κατασκευές Σφραγιστικά αρµών - Προσδιορισµός ιδιοτήτων κόλλησης/ πρόσφυσης
σε σταθερή θερµοκρασία.

EN ISO 10590:1997

Building construction - Sealants - Determination of adhesion/cohesion
properties at maintained extension after immersion in water (ISO
10590:1991) -- Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισµός των
ιδιοτήτων κόλλησης/ αποκόλλησης σε συνεχή εφελκυσµό µετά από
εµβάπτιση σε νερό.
ΠΕΤΕΠ:08-05-02-04

Το υλικό ασταρώµατος (primer) και το υλικό διακοπής συνάφειας (bond breaker) θα είναι τα
συνιστώµενα από τον κατασκευαστή των βασικών υλικών σφράγισης.
Το πεδίο εφαρµογής των υλικών σφράγισης αρµών υδραυλικών έργων καθορίζεται ενδεικτικά στον
παρακάτω πίνακα (βλέπε και ΠΕΤΕΠ 08-05-02-04).
Κατηγορία έργου
Έργα αποχέτευσης

Υδραυλικά έργα (εκτός
αποχετευτικών)

Τύπος αρµού

Τύπος υλικού σφράγισης

Όλοι οι τύποι αρµών

Υλικά µε βάση την πολυουρεθάνη

Αρµοί διαστολής

Υλικά µε βάση τα πολυσουλφίδια

Οριζόντιοι ή κεκλιµένοι
αρµοί (εκτός των αρµών
διαστολής)

Ασφαλτικά ή ελαστικά θερµής
εφαρµογής

Κατακόρυφοι και
κεκλιµένοι αρµοί (εκτός
των αρµών διαστολής)

Υλικά µε βάση τα πολυσουλφίδια
ή ασφαλτικά ψυχρής εφαρµογής

2.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων και
τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή (στην ελληνική ή την αγγλική). Ολόκληρη η παρτίδα των
σφραγιστικών υλικών κάθε έργου ή αυτοτελούς τµήµατός του θα προέρχεται από τον ίδιο
κατασκευαστή.
Τα υλικά θα παραδίδονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία, σφραγισµένα, και θα φέρουν
ευδιάκριτα γραµµένες ετικέτες µε το όνοµα του κατασκευαστή, το είδος του προϊόντος και το
περιεχόµενο σε kg, την ηµεροµηνία παραγωγής, την µέγιστη διάρκεια αποθήκευσης και τυχόν
ηµεροµηνία λήξης του υλικού.
Επί της συσκευασίας ή επί των δελτίων αποστολής θα αναγράφονται ακόµα τα εξής:
-

ο ακριβής χαρακτηρισµός του προϊόντος (χηµική βάση),

-

υπόδειξη για τις συνθήκες αποθήκευσης,

-

η θερµοκρασία εφαρµογής,

-

η θερµοκρασία λειτουργίας,

-

ο χρόνος εφαρµογής.

2.4. ΤΥΠΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΩΝ - ΠΑΧΗ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Όταν η διάταξη των αρµών (µεταξύ αποστάσεις), το βάθος και το πλάτος δεν αναφέρονται στην
εγκεκριµένη Μελέτη, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο σχέδιο διάταξης των αρµών ανάλογα µε την
φύση της κατασκευής και την ακολουθία της σκυροδέτησης.
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται ενδεικτικά οι τυπικές αποστάσεις, τα πλάτη και τα πάχη αρµών για
δάπεδα από σκυρόδεµα, για µεταβολές θερµοκρασίας µέχρι 40 οC.
Απόσταση αρµών (m)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Ελάχιστο πλάτος αρµών
(mm)

10

10

10

15

20

Πάχος σφράγισης αρµών
(mm)

10

10

10

12

15
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∆ιακρίνονται δύο βασικές τυπικές διατάξεις αρµών:
Υλικό σφράγισης αρµών

Υλικό σφράγισης αρµών

Υλικό διακοπής
συνάφειας
Υλικό πλήρωσης
αρµού

Κορδόνι
πολυαιθυλενίου
Υλικό πλήρωσης
αρµού

α) Εφαρµογή

υλικού

διακοπής

συνάφειας

µεταξύ

β) Χρησιµοποίηση

κορδονιού

από

αφρώδες

σφραγιστικού υλικού και υλικού πλήρωσης αρµών. Το

εξηλασµένο πολυαιθυλένιο, ανθεκτικού σε υψηλές

υλικό διακοπής της συνάφειας αποσκοπεί στην αποφυγή

θερµοκρασίες για τον καθορισµό του βάθους

δηµιουργίας τάσεων συνάφειας µεταξύ του υλικού

σφράγισης

σφράγισης και του υλικού πλήρωσης.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η σφράγιση των αρµών θα εκτελείται αφού παρέλθουν τουλάχιστον επτά µέρες από την
σκυροδέτηση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιµαστική σφράγιση αρµού µήκους τουλάχιστον 5,0 m ώστε αφενός
µεν να ελεγχθεί η διαδικασία κατασκευής αφετέρου δε το επιτυχές δείγµα να αποτελέσει πρότυπο
και µέτρο σύγκρισης για την εκτέλεση όλης της εργασίας.
Για την εκτέλεση των εργασιών σφράγισης των αρµών το υλικό θα προετοιµάζεται στην
προδιαγραφόµενη από τον κατασκευαστή θερµοκρασία.
Εργασίες στεγάνωσης στο ύπαιθρο δεν θα γίνονται κατά την διάρκεια βροχερών ηµερών.
Κατά την εκτέλεση εργασιών σε κλειστούς χώρους (π.χ. στο εσωτερικό δεξαµενών) θα
εξασφαλίζεται κατάλληλος αερισµός.
Γενικώς το βάθος της σφράγισης δεν θα είναι µικρότερο από το ήµισυ του πλάτους του αρµού,
οπωσδήποτε δε θα είναι τουλάχιστον 10 mm.
Οι σχετικές απαιτήσεις ανάλογα µε τον τύπο του εφαρµοζόµενου υλικού θα καθορίζονται από την
µελέτη ή / και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
Μετά από επιµελή καθαρισµό των παρειών του αρµού µε πεπιεσµένο αέρα ή συρµατόβουρτσα θα
εφαρµόζεται µε επάλειψη το προτεινόµενο από τον κατασκευαστή αστάρι (primer). Κατά την
εφαρµογή των υλικών σφράγισης ο αρµός θα διατηρείται καθαρός και στεγνός.
Τα συστατικά του υλικού σφράγισης ασφαλτικής βάσης θα αναµειγνύονται και θα
οµογενοποιούνται µε θέρµανση στην κατάλληλη κατά περίπτωση θερµοκρασία και θα χυτεύονται
στο διάκενο του αρµού σε ρευστή κατάσταση. Απαγορεύεται η άµεση θέρµανση του υλικού µε
φλόγα εν επαφή.
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ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ

Το υλικό εφόσον θερµανθεί και ρευστοποιηθεί θα αναλυθεί. ∆εν επιτρέπεται να αφεθεί να κρυώσει
και να επαναθερµανθεί.
Η θερµοκρασία θέρµανσης γενικώς δεν θα υπερβεί τους 120 οC - 140 οC για να αποφευχθεί η
σκλήρυνση του υλικού λόγω απώλειας πηκτικών.
Η τελική εξωτερική επιφάνεια θα διαµορφώνεται µε σπάτουλα ή άλλο ειδικό εργαλείο χειρός και θα
αποµακρύνονται τυχόν υπερχειλίσεις του υλικού εκτός των παρειών του αρµού.
Κατά κανόνα το υλικό σφράγισης δεν απαιτείται να εκτείνεται µέχρι τον πυθµένα του αρµού. Αυτό
επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση υλικού στήριξης - διακοπής της συνάφειας σε όλο το µήκος και
πλάτος του αρµού, στην απαιτούµενη στάθµη υπό την επιφάνεια (ανάλογα µε το προβλεπόµενο
πάχος του υλικού σφράγισης). Σχετικά µε το υλικό πλήρωσης αρµών έχουν εφαρµογή τα
καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-05-02-03.
Η εφαρµογή του υλικού σφράγισης θα ολοκληρώνεται εντός του χρόνου ξήρανσης του υλικού
πρόσφυσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Το σφραγιστικό υλικό θα εφαρµόζεται στον αρµό κατά το δυνατόν γρηγορότερα µετά την µείξη, και
σε κάθε περίπτωση εντός του συνιστώµενου από τον κατασκευαστή χρόνου.
Μετά την εργασία τα εργαλεία θα καθαρίζονται από τα υπολείµµατα του σφραγιστικού υλικού µε
κατάλληλο διαλύτη (συµβατό µε τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα).

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος πρόσφυσης υλικού σφράγισης.

-

Έλεγχος τελικής επιφάνειας (εξωτερικής) της ασφαλτικής µαστίχης.

-

Έλεγχος διαµόρφωσης των χειλέων του αρµού και καθαρισµού υπολειµµάτων / υπερχειλίσεων
σφραγιστικού υλικού.

-

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος πάχους σφραγιστικού υλικού σύµφωνα µε την µελέτη, τα εγκεκριµένα
κατασκευαστικά σχέδια, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλέψεις της παρούσας
ΠΕΤΕΠ.

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εργασίας µε τα ανωτέρω συνεπάγεται άµεση λήψη
διορθωτικών µέτρων από τον Ανάδοχο (λ.χ. αφαίρεση υλικού σφράγισης και επανασφράγιση του
αρµού) χωρίς ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Χρήση θερµαντήρων και εξοπλισµού εφαρµογής υλικών σε υψηλές θερµοκρασίες.

-

Τοξικότητα υλικών για τα µάτια και το δέρµα.

-

Τοξικότητα των αναθυµιάσεων υπό µη επαρκή εξαερισµό.

-

Ευφλεκτότητα υλικών (Primer).

-

Χρήση ασφαλτικών υλικών σε ρευστή µορφή και σε υψηλή θερµοκρασία.
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Ο χειρισµός του εξοπλισµού των υλικών και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρους
τεχνίτες, υπό την επίβλεψη εργοδηγού. Προσωπικό χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση
της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται
προς τούτο.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Επισηµαίνεται η απαίτηση συµµόρφωσης προς την οδηγία 92/57/EE «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» καθώς επίσης και µε τις διατάξεις
των Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωτική η χρήση των ακόλουθων µέσων ατοµικής
προστασίας (ΜΑΠ):

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
αναπνοής

EN 149:2001: Respiratory protective devices - Filtering half masks to
protect against particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα
προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόµασκες για προστασία έναντι
σωµατιδίων - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση

Είναι επίσης απαραίτητη η χρήση γαντιών, γυαλιών προστασίας και µάσκας για την αποφυγή
επαφής των υλικών µε τα µάτια και τον βλεννογόνο της µύτης.

5.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα προϊόντα συσκευασίας και τα µη χρησιµοποιηθέντα υλικά θα συγκεντρώνονται και θα
µεταφέρονται προς απόρριψη στους προβλεπόµενους από την µελέτη χώρους. Απαγορεύεται η
διάχυση επί του εδάφους οποιωνδήποτε εκ των χρησιµοποιούµενων υλικών.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους σφραγισθέντος αρµού µε ασφαλτικής βάσεως υλικά,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την προµήθεια των υλικών
σφράγισης, την µεταφορά τους επί τόπου, την φύλαξή τους, την προετοιµασία και την χύτευσή
τους.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες:
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-

Προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για την
ορθή εκτέλεση της εργασίας (σφραγιστικά υλικά και αντίστοιχο αστάρι).

-

Καθαρισµού των διακένων των αρµών.

-

Προετοιµασίας, κατεργασίας και τοποθέτησης των υλικών.

-

Φθοράς και αποµείωσης των υλικών.

-

Απασχόλησης προσωπικού και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας.

-

Εργασιών και υλικών αποκατάστασης της σφράγισης σε περίπτωση διαπίστωσης µη
συµµόρφωσης µε τους όρους της παρούσας.

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για τα υλικά πλήρωσης των αρµών όπως φύλλα
µοριοσανίδας εµποτισµένα µε άσφαλτο, Waterstop, κορδόνια πολυαιθυλενίου κ.λπ.
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