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Αποκατάσταση διατοµής σκυροδέµατος σε στοιχείο
που έχει υποστεί τοπικές βλάβες

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-05-00

ANTIKEIMENO ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείµενο τις εργασίες αποκατάστασης της διατοµής του
σκυροδέµατος στοιχείων που έχει υποστεί τοπικές βλάβες, µη επεκτεινόµενες στον σιδηροπλισµό.
Πρόκειται για επεµβάσεις που αποσκοπούν στην ανάκτηση της αρχικής φέρουσας ικανότητας του
στοιχείου µε αφαίρεση του αποδιοργανωµένου σκυροδέµατος και αντικατάστασή του µε νέο
σκυρόδεµα (συµβατικό ή εκτοξευόµενο) ή κονίαµα πλήρωσης.
Οι επεµβάσεις για την αποκατάσταση στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχουν υποστεί
βλάβες τόσο στον ιστό του σκυροδέµατος, όσο και στον σιδηροπλισµό αποτελούν αντικείµενο της
ΠΕΤΕΠ 14-01-06-00 "Αποκατάσταση «ίσης διατοµής» σε στοιχείο µε βλάβες στο σκυρόδεµα και
τους οπλισµούς".

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
α) Συµβατικό, έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα µε πρόσµικτα εξουδετέρωσης της συστολής
ξήρανσης ή ηπίως διογκωτικά πρόσµικτα.
β) Κονιάµατα σταθερού όγκου µε συνδετικό υλικό, αποτελούµενο από τσιµεντοειδείς µη τοξικές
κονίες.
γ) Υλικά ρητινενέσεων, εφ’ όσον προβλέπεται στη µελέτη.
δ) Υλικά ενίσχυσης της πρόσφυσης µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος, εφ’ όσον
προβλέπεται στην µελέτη.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1.

Σκυρόδεµα

α) Τσιµέντο
Θα χρησιµοποιούνται τσιµέντα σύµφωνα µε το πρότυπο EN 197-1:2000: Cement - Part 1:
Composition, specifications and conformity criteria for common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1:
Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα..
β) Νερό
Το νερό ανάµιξης και συντήρησης θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του EN 1008:2000: Mixing water
for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including
water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό
ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού.
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γ) Αδρανή
Τα αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του EN 12620:2002: Aggregates for concrete Αδρανή σκυροδεµάτων.
δ) Πρόσθετα υλικά
Τα χρησιµοποιούµενα πρόσθετα για τον περιορισµό της συστολής ξήρανσης, καθώς και τα
επιταχυντικά πήξης και σκλήρυνσης και τα θιξοτροπικά πρόσθετα, θα πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην § 4.5 του Κ.Τ.Σ.-97.
Για τους επιταχυντές πήξης έχουν εφαρµογή και τα καθοριζόµενα στο πρότυπο EN 934-2:2001:
Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα σκυροδεµάτων. Ορισµοί,
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση (ASTM C1141-01: Standard Specification
for Admixtures for Shotcrete -- Πρότυπη προδιαγραφή προσµίκτων για το εκτοξευόµενο
σκυρόδεµα.).
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τεχνικά έντυπα των προσθέτων, τα
οποία θα τεκµηριώνουν την εξασφάλιση των παραπάνω προϋποθέσεων και θα παρέχουν
οδηγίες για την µεταφορά, αποθήκευση και την έντεχνη και ασφαλή χρήση τους.
Γενικώς για τα σκυροδέµατα έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στον Κ.Τ.Σ. και το πρότυπο EN
206-1:2000: Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση. Για το εκτοξευόµενο
σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην § 2.2 της ΠΕΤΕΠ 14-01-14-00
"Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων".

2.2.2.

Έτοιµες τσιµεντοειδείς κονίες

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τεχνικά έντυπα του προϊόντος, στα οποία
θα αναφέρονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του, οι αναλογίες και ο τρόπος ανάµειξης, ο τρόπος
εφαρµογής, οι συνθήκες εφαρµογής (κυρίως σε ότι αφορά τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και
υποστρώµατος), πληροφορίες σχετικές µε την επιταγχυνόµενη εργασιµότητα του µίγµατος, τις
απαιτήσεις για την µεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος, την τοξικότητα καθώς και για τα
µέτρα ασφαλείας και προστασίας που πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την εφαρµογή του
προϊόντος.

2.2.3.

Βελτιωτικά πρόσφυσης

Εάν προβλέπεται από τη µελέτη η εφαρµογή βελτιωτικών πρόσφυσης στην διεπιφάνεια παλαιού
σκυροδέµατος, νέου σκυροδέµατος ή κονιάµατος, έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην § 2.2 της
ΠΕΤΕΠ 14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής
οξείδωσης οπλισµού".

2.2.4.

Υλικά ενεµάτων ρητίνης

Εάν προβλέπονται από τη µελέτη ρητινενέσεις, έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην § 2 των
ΠΕΤΕΠ 14-01-07-01 και 14-01-07-02.

2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Το τσιµέντο, τα πρόσθετα υλικά και τα έτοιµα προπαρασκευασµένα µίγµατα θα φυλάσσονται σε
ξηρό περιβάλλον.
Υλικά που παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίες θα χρησιµοποιούνται άµεσα µετά την
αποσφράγιση της συσκευασίας, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται από τον προµηθευτή.
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Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµόζονται οι οδηγίες αποθήκευσης των προσµίκτων και των
προπαρασκευασµένων µιγµάτων του παραγωγού/ προµηθευτή.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται εάν ο χώρος είναι ελεύθερος και εάν έχουν
ληφθεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφαλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής
Προδιαγραφής.
Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται (µε µονότροχο ή
φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φορτώσεως του εργοταξίου. Όλα τα δάπεδα
εργασίας και οι διάδροµοι θα παραµένουν καθαροί (απαλλαγµένοι από µπάζα) καθ’ όλο το
διάστηµα της ηµέρας.

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει εµπειρία σε έργα
επισκευών και ενισχύσεων, αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.
Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και τεχνικά άρτια
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην § 3.3.
Η επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πενταετούς
τουλάχιστον εµπειρίας, µε την συνδροµή Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ή Εργοδηγού µε
πενταετή εµπειρία σε έργα Επισκευών και Ενισχύσεων αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.
Στις περιπτώσεις εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, επιπροσθέτως έχουν εφαρµογή και τα
καθοριζόµενα στην § 3.2 της ΠΕΤΕΠ 14-01-14-00 "Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε έργα
επεµβάσεων".

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆ιαδικασία εκτέλεσης των εργασιών:
•

Οριοθετείται το υπό αφαίρεση τµήµα του σκυροδέµατος και λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα
υποστύλωσης ή και αποφόρτισης της περιοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη.

•

Αποµακρύνονται τα τυχόν επιχρίσµατα ή καλύψεις και όλα τα σαθρά τµήµατα του
σκυροδέµατος που βρίσκονται στη περιοχή της βλάβης, µε σφυρί και καλέµι, κρουστικό πιστόλι
ή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο σύµφωνα µε τις ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 και 14-01-01-02.
Η αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος θα είναι πλήρης και το δηµιουργούµενο
περίγραµµα θα εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες εγκιβωτισµού και καλής πρόσφυσης του νέου
σκυροδέµατος, του οποίου το πάχος δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 20 mm σε οποιοδήποτε
σηµείο.

•

Αποµακρύνονται οι υπάρχοντες συνδετήρες της περιοχή της βλάβης.

•

Ακολουθεί επιµελής καθαρισµός της περιοχής µε σκούπισµα, βούρτσιµα, αναρρόφηση ή
φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα, ο οποίος δεν πρέπει να περιέχει έλαια λίπανσης.

•

Τοποθετούνται οι νέοι συνδετήρες στις θέσεις απ’ όπου αφαιρέθηκαν ή σε πυκνότερη διάταξη
αν αυτό προβλέπεται από την µελέτη.
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•

Εφαρµόζονται τα ακροφύσια εισόδου και ελέγχου της εποξειδικής ρητίνης, εάν προβλέπεται
σχετική εφαρµογή από τη µελέτη.

•

Τοποθετούνται τα καλούπια µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η δυνατότητα καλής συµπύκνωσης
του νέου σκυροδέµατος (ή κονιάµατος), σ’ όλον τον κενό χώρο που έχει δηµιουργηθεί µετά την
αφαίρεση του παλαιού σκυροδέµατος.
Όταν εφαρµόζεται έγχυτο σκυρόδεµα (ή κονίαµα) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την
εξασφάλιση πλήρους επαφής µε το παλαιό στοιχείο, ειδικότερα στην περιοχή του άνω µέρους
της επέµβασης, και την αποφυγή εγκλωβισµένου αέρα. Συνιστάται η διαµόρφωση χοάνης στο
άνω µέρος του καλουπιού.
Στην περίπτωση που από την µελέτη προβλέπεται η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης (παλαιούνέου σκυροδέµατος), η εφαρµογή του θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/
προµηθευτή. Η χρήση του υλικού σε συνθήκες πέραν των προδιαγραφοµένων από τον
παραγωγό ορίων, (όπως παραµονή πέραν του χρόνου έναρξης σκλήρυνσης που αντιστοιχεί
στην συγκεκριµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος) απαγορεύεται αυστηρά.

•

∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος. Εάν έχουν διαµορφωθεί χοάνες στα καλούπια για
την διευκόλυνση της σκυροδέτησης, τα προεξέχοντα πρίσµατα του σκυροδέµατος (ή
κονιάµατος) θα αποκόπτονται µε τροχό, αφού παρέλθουν επτά ηµέρες από την σκυροδέτηση.

•

Αφαιρούνται τα καλούπια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00.

•

Αφαιρείται η υποστύλωση.

•

Εάν προβλέπεται από τη µελέτη γίνονται ρητινενέσεις στην διεπιφάνεια του παλαιού
σκυροδέµατος µε το νέο σκυρόδεµα (ή κονίαµα) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 1401-07-01 και 14-01-07-02.

•

Σε περίπτωση εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην
§ 3.3 της ΠΕΤΕΠ 14-01-14-00.

3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση θα γίνεται όπως προδιαγράφεται στις ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 "∆ιάστρωση και
συµπύκνωση σκυροδέµατος" και 14-01-14-00 "Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων"
κατά περίπτωση.

3.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην
παράγραφο 3.3 και 3.4 της παρούσας ΠΕΤΕΠ στις θέσεις που περιγράφονται στη µελέτη του
έργου και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και αποτεθεί στις περιοχές
φόρτωσης του εργοταξίου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ
Ο έλεγχος της κατασκευής θα γίνεται οπτικά, γεωµετρικά και µηχανικά (κρουστικά). Επισηµαίνεται
ότι, όταν γίνεται χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος επιπροσθέτως ισχύουν τα καθοριζόµενα στην
§ 4 της ΠΕΤΕΠ 14-01-14-00.
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4.1.1.

Οπτικός έλεγχος

Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
εργασίας και µετά την ολοκλήρωσή της.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης
εκτέλεσης της εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στις § 3.3 και 3.4, µε στόχο τον έγκαιρο
εντοπισµό µη συµµορφώσεων και τις άµεσες διορθωτικές παρεµβάσεις για την αποκατάσταση των
ελαττωµάτων πριν την ολοκλήρωση της εργασίας. Ενδεικτικά επισηµαίνονται: η ελλειπής
αποµάκρυνση σαθρού σκυροδέµατος, η ελλιπής αποκάλυψη του οπλισµού, η εφαρµογή
ενισχυτικού υλικού πρόσφυσης υπό συνθήκες που αντιβαίνουν στις προδιαγραφές του υλικού και η
χύτευση του σκυροδέµατος παρουσία ενισχυτικού πρόσφυσης σε χρόνο εκτός των ορίων
εργασιµότητας του.
Μετά το πέρας της εργασίας θα εξετάζεται εάν υπάρχουν εµφανείς κακοτεχνίες στην εξωτερική
επιφάνεια και στις περιοχές επαφής παλαιού-νέου σκυροδέµατος.

4.1.2.

Γεωµετρικός έλεγχος

Ο γεωµετρικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό αποκλίσεων της τελικής διατοµής σε σχέση µε
την αρχική ή µε αυτή που προβλέπεται στη µελέτη και θα γίνεται µε τις κλασικές µεθόδους
µέτρησης και αποτύπωσης. Οι περιοχές των αποκλίσεων θα επισηµαίνονται επί τόπου και θα
αποτυπώνονται στα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών.

4.1.3.

Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος

Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος γίνεται για την διαπίστωση της στερεότητας και συνοχής της
επέµβασης µε ελαφρές κρούσεις, µε σφυρί βάρους 1 kg, σε απόσταση ασφαλείας από τις ακµές
του στοιχείου. Ελέγχεται ο ήχος από τις κρούσεις. Περιοχές στις οποίες ο ήχος είναι υπόκωφος,
επισηµαίνονται επί τόπου και απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών.

4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
4.2.1.

Οπτικός έλεγχος

Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή
όταν οι εντοπιζόµενες είναι ελάχιστες και µπορούν εύκολα να αποκατασταθούν.

4.2.2.

Γεωµετρικός έλεγχος

Αποδεκτές είναι οι αποκλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 2% των προβλεποµένων διαστάσεων του
στοιχείου.

4.2.3.

Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος

Ο ήχος που παράγεται κατά τον κρουστικό έλεγχο δεν πρέπει να είναι υπόκωφος.

4.3. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εάν κατά τον οπτικό έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες στο νέο σκυροδετηµένο τµήµα, όπως
ασυµπύκνωτες περιοχές ή ρηγµατώσεις στην επαφή µε το παλαιό στοιχείο, θα αποκαθίστανται µε
κατάλληλες επισκευαστικές τεχνικές που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη (όπως π.χ. µε χρήση
επισκευαστικών κονιαµάτων και ενεµάτων ρητίνης) ή θα καθαιρούνται τα κακότεχνα τµήµατα και θα
ανακατασκευάζονται, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην § 3.3 της παρούσας.
Εάν κατά τον γεωµετρικό έλεγχο διαπιστωθεί µη αποδεκτή κατά τα ανωτέρω υπέρβαση των
προβλεποµένων διαστάσεων, θα ενηµερώνεται σχετικά ο Μελετητής, ο οποίος θα κρίνει εάν
απαιτείται απόξεση για την αποµείωση της διατοµής. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιµοποιείται
ΠΕΤΕΠ:14-01-05-00
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εξοπλισµός που δεν δηµιουργεί κίνδυνο πρόκλησης βλάβης του στοιχείου (ηλεκτροµατσάκονα,
ελαφρές κρουστικές σφύρες κ.λπ.).
Εάν προκύπτουν υπόκωφοι ήχοι (ένδειξη κενών ή κενής πρόσφυσης), θα καθαιρούνται τα ασταθή
τµήµατα του σκυροδέµατος και θα ανακατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § 3.3.
Σε κάθε περίπτωση, µετά τα διορθωτικά µέτρα θα ακολουθεί επανέλεγχος.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πέραν από τους συνήθεις κινδύνους που εµφανίζονται στις εργασίες όλων των οικοδοµικών έργων,
όπως αυτοί που αφορούν την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισµού, την χρήση
ικριωµάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων, ως ειδικότεροι κίνδυνοι κατά την
εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα προδιαγραφή επισηµαίνονται οι σχετικοί µε
τις εργασίες υποστύλωσης, µε την ανάµιξη των συστατικών παρασκευής των ενισχυτικών υλικών
πρόσφυσης (αν χρησιµοποιούνται) και οι σχετικοί µε την εφαρµογή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος
(αν χρησιµοποιείται).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασµένοι µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής
προστασίας (ΜΑΠ):
•

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας

•

EN 168:2001: Personal eye-protection - Non-optical test methods -- Ατοµική προστασία
οφθαλµών. Μη οπτικές µέθοδοι δοκιµών.

•

EN 455-1:2001: Medical gloves for single use - Part 2 : Requirements and testing for physical
properties. - Ιατρικά γάντια µιας χρήσης - Μέρος 2 : Απαιτήσεις και δοκιµές φυσικών ιδιοτήτων

•

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)

•

EN 458:2005: Hearing protectors - Recommendations for selection use care and maintenance Guidance document. - Μέσα προστασίας της ακοής - Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση,τη
φροντίδα και την συντήρηση - Έγγραφο καθοδήγησης

Όταν χρησιµοποιούνται ενισχυτικά υλικά πρόσφυσης οι εργαζόµενοι θα φορούν φόρµα εργασίας.
Αν το υλικό έρθει σε επαφή µε το δέρµα πρέπει να αποµακρύνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στις οδηγίες χρήσης του υλικού και γενικά να ξεπλένεται µε άφθονο νερό.
Σε περίπτωση που το υλικό έρθει σε επαφή µε τα µάτια πρέπει να γίνεται άµεσα πλύση µε άφθονο
νερό, συνίσταται δε ο παθών να εξετασθεί και από ιατρό.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει θα τηρούνται σχολαστικά τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας–
Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

6.
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6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η περαιωµένη εργασία θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα διαστρωθέντος σκυροδέµατος. Ο όγκος θα
προσδιορίζεται µε βάση τις τρεις µεγαλύτερες διαστάσεις του σκυροδετηθέντος τµήµατος.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η αποκατάσταση της διατοµής του σκυροδέµατος στοιχείων που έχουν υποστεί βλάβη, ως
περαιωµένη εργασία, επιµετρούµενη για παράδοση πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει τις
παρακάτω δαπάνες:
•

Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους στο εργοτάξιο.

•

Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο (όσων δεν χρησιµοποιούνται άµεσα
µετά την προσκόµισή τους.

•

Τη µεταφορά του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του.

•

Τη χρήση και συντήρηση του εξοπλισµού.

•

Την πλήρη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § 3 της παρούσας
Προδιαγραφής.

•

Την εκτέλεση των προβλεποµένων ελέγχων και επανελέγχων.

•

Τις διορθωτικές παρεµβάσεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την αποκατάσταση κακοτεχνιών.

•

Τα πάσης φύσεως λοιπά υλικά και µικροϋλικά που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εργασία
σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
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