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αρµών

Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Επάλειψη για διακοπή συνάφειας των αρµών

1.

ΠΕΤΕΠ

13-02-08-04

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα υλικά και τις απαιτήσεις κατασκευής της επάλειψης για
την διακοπή της συνάφειας των αρµών της ανάντη πλάκας σκυροδέµατος των Φραγµάτων
(φράγµατα CFRD).
Η επάλειψη αποσκοπεί στην διατήρηση της κινητικότητας των αρµών και την αποφυγή εµπλοκής
των κόκκων των αδρανών των γειτονικών διαστρώσεων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά της επάλειψης για την διακοπή της συνάφειας των αρµών της ανάντη πλάκας από
σκυρόδεµα θα συνίστανται από γαλάκτωµα ασφάλτου ή ορυκτέλαιο ή άλλο υλικό εγκεκριµένο από
την Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει στην Υπηρεσία προς έγκριση τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή και
αντίγραφα πιστοποιητικών του υλικού από αναγνωρισµένο εργαστήριο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επάλειψη για διακοπή της συνάφειας θα εκτελείται όπου και όπως δείχνεται στα Σχέδια ή όπως
θα καθοριστεί από την Υπηρεσία.
Η επάλειψη θα εκτελείται τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από τη διάστρωση του
γειτονικού σκυροδέµατος, εκτός αν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Οι επιφάνειες στις
οποίες θα εφαρµοστεί επάλειψη, θα είναι καθαρές και στεγνές (εφαρµογή πεπιεσµένου αέρα).
Ο τρόπος εκτέλεσης της επάλειψης θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις οδηγίες του
Κατασκευαστή, όσον αφορά την προετοιµασία του υλικού, την ανάλωση, τις θερµοκρασίες
εφαρµογής κ.λπ.
Επισηµαίνεται ότι ουδεµία εργασία θα εκτελείται χωρίς προηγούµενη έγκαιρη ειδοποίηση της
Υπηρεσίας, ώστε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της να µπορεί να επιθεωρήσει τις εκτελούµενες
εργασίες.

4.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η επιµέτρηση για την προµήθεια του υλικού επάλειψης διακοπής της συνάφειας και την εργασία
εφαρµογής θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο της επιφάνειας, όπως δείχνεται στα Σχέδια ή κατά τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.
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