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Σφράγιση ρωγµών µεγάλου εύρους

1.

ΠΕΤΕΠ

14-01-07-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι οι εργασίες πλήρωσης ρωγµών σκυροδέµατος εύρους
µεγαλύτερου των 3 mm.
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της συνέχειας του υλικού στην ρηγµατωµένη περιοχή
στοιχείου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα.

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
α. Για τις προεργασίες
• Υλικά προσωρινής σφράγισης προσωρινά του ορατού ίχνους της ρωγµής.
• Εξαρτήµατα εισαγωγής των υλικών πλήρωσης της ρωγµής (ακροφύσια, ελαστικοί σύνδεσµοι,
διαστελλόµενα διάτρητα βήσµατα packer κ.λ.π.).
Τα υλικά προεργασίας, µετά τη σκλήρυνση των υλικών πλήρωσης, θα αφαιρούνται και θα
αποµακρύνονται, εάν προβλέπεται στη µελέτη.
β. Για την πλήρωση των ρωγµών
Υλικά εισαγόµενα (εισπιεζόµενα) στη ρωγµή, που µετά την σκλήρυνσή τους συνδέονται µονολιθικά
µε το περιβάλλον σκυρόδεµα.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
α. Για τις προεργασίες
Για τη σφράγιση του ορατού ίχνους της ρωγµής, χρησιµοποιούνται υλικά επαρκούς αντοχής και
πρόσφυσης στο σκυρόδεµα για την ανάληψη των φορτίων που δηµιουργούνται κατά την εισπίεση
του υλικού πλήρωσης.
•

Τσιµεντοειδή κονιάµατα ισχυρής πρόσφυσης στο σκυρόδεµα.

•

Εποξειδικές πάστες (µίγµατα υψηλού ιξώδους εφαρµοζόµενα µε σπάτουλα ή µυστρί).

•

Πολυεστερικές πάστες.

Για την εισαγωγή του υλικού πλήρωσης της ρωγµής θα χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση:
• Ακροφύσια από εύκαµπτο πλαστικό εσωτερικής διαµέτρου, 4÷15 mm εισαγόµενα στη ρωγµή
• ∆ιαστελλόµενα ακροφύσια (packer) εσωτερικής διαµέτρου 4÷15 mm τοποθετούµενα εντός
διανοιχθείσας οπής
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β. Υλικά πλήρωσης ρωγµής
Ως υλικά πλήρωσης της ρωγµής θα χρησιµοποιούνται εποξειδικές κόλλες χωρίς ανενεργούς
διαλύτες και ενέσιµα κονιάµατα σταθερού όγκου σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Εποξειδικές κόλλες
• Οι εποξειδικές κόλλες θα είναι δύο συστατικών (ρητίνη , σκληρυντής).
• Η κατ’ όγκον αναλογία ανάµειξης σκληρυντή προς ρητίνη θα είναι η προδιαγραφόµενη στα
τεχνικά φυλλάδια του υλικού και πρέπει να υπερβαίνει το 1:3 .
• Το µέτρο ελαστικότητας του σκληρυµένου µίγµατος συνιστάται να µην είναι µικρότερο από το
1/30 του µέτρου ελαστικότητας του σκυροδέµατος.
• Ανάλογα µε το εύρος της ρωγµής επιτρέπεται η προσθήκη αδρανών στην εποξειδική κόλλα
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Το µέγεθος των κόκκων των προστιθέµενων
αδρανών εξαρτάται από το εύρος της ρωγµής. Η µέγιστη διάµετρος κόκκου αδρανούς δεν
πρέπει να ξεπερνά το 1/10 του εύρους της ρωγµής .
• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να επιλέγονται µε κριτήριο και τον χρόνο πήξης του
µίγµατος (pot life), ο οποίος εξαρτάται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τη θερµοκρασία του
ρηγµατωµένου φορέα, τη θερµοκρασία αποθήκευσης των υλικών και από τη µέθοδο εισπίεσης
του υλικού.
• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να επιλέγονται µε κριτήριο και το δυναµικό ιξώδες, το
οποίο εξαρτάται από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, τη θερµοκρασία του ρηγµατωµένου
φορέα, τη θερµοκρασία αποθήκευσης των υλικών. Το δυναµικό ιξώδες επιλέγεται ανάλογα µε
τη µέθοδο εισπίεσης, το εύρος του ρήγµατος και το πορώδες του σκυροδέµατος (το µεγάλο
πορώδες σκυροδέµατος αυξάνει την απορρόφηση των λεπτόρρευστων ρητινών).
• Εφόσον πρόκειται να γίνει πλήρωση ρωγµής σε υγρό περιβάλλον θα εξασφαλίζεται ότι και τα
δύο συστατικά (ρητίνη και σκληρυντής) είναι αδιάλυτα στο νερό και ότι µπορούν να αντιδράσουν
σε υγρό περιβάλλον (κατάλληλα για εφαρµογή σε υγρό περιβάλλον).
• Οι αντοχές της σκληρυµένης κόλλας σε θλίψη και εφελκυσµό να είναι τουλάχιστον 50%
µεγαλύτερες των αντίστοιχων αντοχών του σκυροδέµατος.
• Το χρώµα της ρητίνης θα διαφέρει από το χρώµα του σκληρυντή για να µειωθεί ο κίνδυνος
λάθους ανάµειξης, δεδοµένου ότι, η εισπίεση ακαταλλήλου µίγµατος σε ρωγµή συνιστά µη
αναστρέψιµη επέµβαση.
• Τα επιµέρους συστατικά θα είναι συσκευασµένα σε διαφορετικά και διακεκριµένου τύπου
δοχεία.
• Στην ετικέτα των δοχείων θα αναγράφεται το συστατικό (εποξειδική ρητίνη, σκληρυντής), το
χρώµα, το καθαρό βάρος, η περιοχή θερµοκρασιών χρησιµοποίησης, η ηµεροµηνία
παραγωγής, και ο µέγιστος χρόνος αποθήκευσης και χρήσης. Τα υλικά θα συνοδεύονται από
τεχνικά φυλλάδια, στα οποία θα αναφέρονται οι αναλογίες ανάµιξης των επιµέρους συστατικών,
λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως, οι απαιτούµενες συνθήκες αποθήκευσης, ο χρόνος χρήσης µετά
την ανάµιξη (pot life) και στοιχεία τοξικότητας και ληπτέων µέτρων για την αντιµετώπιση επαφής
των υλικών µε το δέρµα ή εισχώρησης στα µάτια.
Κονιάµατα σταθερού όγκου
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•

Για την παρασκευή των κονιαµάτων θα χρησιµοποιούνται έτοιµες κονίες παρασκευής
κονιαµάτων σταθερού όγκου (βιοµηχανικής προέλευσης).

•

Η αναλογία ανάµειξης κονίας και νερού θα προδιαγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια του υλικού.
ΠΕΤΕΠ:14-01-07-02

• Για σφράγιση ρωγµών εύρους µεγαλύτερου των 10 mm επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται κονίες
αναµειγµένες µε αδρανή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Η µέγιστη διάµετρος κόκκου
αδρανούς δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/10 του εύρους της ρωγµής.
• Οι αντοχές θλίψης και εφελκυσµού του κονιάµατος που θα χρησιµοποιηθεί θα ξεπερνούν κατά
20% τουλάχιστον τις αντοχές του σκυροδέµατος του ρηγµατωµένου στοιχείου.
• Όταν στο κονίαµα που θα χρησιµοποιηθεί περιέχονται αδρανή, θα εξασφαλίζεται ότι αυτά δεν
θα καθιζάνουν κατά την εφαρµογή (το κονίαµα πρέπει να διατηρείται ρευστό και οµογενές).

2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
• Τα συστατικά των εποξειδικών κολλών θα αποθηκεύονται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού
(βλέπε και παρ. 2.2). Πριν την εφαρµογή τους συνιστάται να αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρους
µε θερµοκρασία που θα τους προσδίδει το επιθυµητό για την εφαρµογή ιξώδες.
• Οι κονίες θα αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού.
• Τα αδρανή προς ανάµιξη µε εποξειδικές κόλλες θα διατηρούνται καθαρά, απαλλαγµένα παιπάλης
και στεγνά.
• Τα αδρανή προς ανάµιξη µε κονίες θα διατηρούνται καθαρά και απαλλαγµένα παιπάλης.
• Η εµπεριεχόµενη υγρασία τους πρέπει να συνυπολογίζεται κατά την παρασκευή του κονιάµατος.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η επιλογή των υλικών και της µεθόδου εφαρµογής αυτών εξαρτάται από τα ακόλουθα:
• Την θερµοκρασία περιβάλλοντος και σκυροδέµατος,
• Το εύρος των ρωγµών,
• Το πάχος του ρηγµατωµένου στοιχείου,
• Την έκταση των ρηγµατώσεων,
• Το είδος της προβλεπόµενης αποκατάστασης.
Επισηµαίνονται τα εξής:
• Η εµφάνιση ρωγµών µεγάλου εύρους σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος υποδηλώνει συνήθως
έλλειψη οπλισµού ή/ και διαρροή ή/ και ολίσθηση αυτού. Συνεπώς η σφράγιση ρωγµών µεγάλου
εύρους αποσκοπεί κυρίως στη αποκατάσταση της συνέχειας του υλικού και στη διατήρηση της
αποµένουσας φέρουσας ικανότητας του στοιχείου µέχρι την οριστική αποκατάσταση ή/ και
ενίσχυσή του.
• Η σφράγιση των ρωγµών µεγάλου εύρους µε εποξειδική κόλλα αποκαθιστά πρακτικώς µόνον την
συνέχεια του υλικού ενώ η σφράγιση µε κονίαµα σταθερού όγκου αποκαθιστά και την ακαµψία του
στοιχείου.

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα είναι αποδεδειγµένης
εµπειρίας σε παρόµοιας φύσεως έργα αποδεικνυόµενης µε βεβαιώσεις εργοδοτών.
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Πριν την έναρξη των εργασιών, θα γίνει δοκιµαστική εφαρµογή της προβλεπόµενης τεχνικής
σφράγισης των ρωγµών, από την οποία θα διαπιστωθεί η καταλληλότητα του συνεργείου για την
επιτυχή εκτέλεση των επεµβάσεων.
β. Ο εξοπλισµός που θα διαθέτει το συνεργείο επισκευής θα είναι ο κατάλληλος για την τεχνική που
θα εφαρµοστεί κατά περίπτωση. Κατά τη δοκιµαστική εφαρµογή θα χρησιµοποιείται εξοπλισµός
όµοιος µε αυτόν που θα χρησιµοποιηθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας.
γ. Η επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πενταετούς
τουλάχιστον εµπειρίας. Επί τόπου του έργου θα παρίσταται καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών Τεχνολόγος Μηχανικός ή Εργοδηγός µε πενταετή εµπειρία σε παρόµοια έργα,
αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
α. Προεργασίες
• Καθαιρούνται τα τυχόν υπάρχοντα επιχρίσµατα κατά µήκος του ορατού ίχνους της ρωγµής και
σε πλάτος 10 cm εκατέρωθεν της ρωγµής, µε καλέµι και σφυρί ή µε χρήση ελαφράς
αερόσφυρας.
• Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος και αποµακρύνονται τα χαλαρά υλικά και η σκόνη
µε χρήση αντλίας κενού και συρµατόβουρτσα (χειρός ή προσαρµοσµένη σε γωνιακό τροχό)
(βλέπε και µεθόδους Μ3 και Μ4 στην ΠΕΤΕΠ 14.01.01.01).
• Η κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας του σκυροδέµατος αποτελεί τη βάση για την σωστή
σφράγιση του ορατού ίχνους της ρωγµής που είναι προϋπόθεση για την επιτυχή πλήρωσή της.
β. Σφράγιση του ίχνους της ρωγµής και τοποθέτηση ακροφυσίων
• Τοποθετούνται ακροφύσια µε σφήνωση στα χείλη της ρωγµής σε αποστάσεις 20÷40 cm
ανάλογα µε το εύρος της ρωγµής. Για την τοποθέτηση των ακροφυσίων διευρύνονται, αν
χρειάζεται, τοπικά τα χείλη της ρωγµής µε καλέµι για τα εύκαµπτα πλαστικά ακροφύσια ή µε
τρυπάνι για τα διαστελόµενα ακροφύσια.
• Αναρροφάται η σκόνη από την περιοχή της ρωγµής µε αντλία κενού.
• Καθαρίζεται η ρωγµή µε ριπή πεπιεσµένου αέρα.
• Σφραγίζεται εξωτερικά το ίχνος της ρωγµής µε εποξειδική πάστα ή τσιµεντοειδές υλικό συµβατό
µε το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την πλήρωση της ρωγµής.
γ. Πλήρωση της ρωγµής µε εποξειδική κόλλα
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-

Μετά τη σκλήρυνση της σφράγισης εισπιέζεται στη ρωγµή εποξειδική κόλλα, µε ή χωρίς
αδρανή, µέσω αντλίας ενεµάτων (συνήθως χειροκίνητης).

-

Η εισαγωγή της κόλλας θα αρχίζει πάντα από το χαµηλότερο σηµείο. Θα σφραγίζονται
διαδοχικά τα γειτονικά ακροφύσια που εξιδρώνουν, µέχρι άρνηση εισαγωγής. Ως άρνηση
εισαγωγής νοείται και η περίπτωση της αργής προώθησης της εποξειδικής κόλλας µε απαίτηση
υψηλής πίεσης για το συγκεκριµένο εύρος ρωγµής. Όταν διαπιστωθεί άρνηση εισαγωγής η
εισπίεση συνεχίζεται από αµέσως επόµενο ακροφύσιο που δεν έχει εξιδρώσει.

-

Όταν τα ίχνη της ρωγµής δεν είναι ορατά (π.χ. πίσω πλευρές τοιχίων επιχωµένων, θέσεις
αρµών, άνω µέρος πλάκας µε δάπεδο ξύλινο, κλπ), η αλλαγή του σηµείου εισπίεσης θα γίνεται
µε βάση την κατανάλωση της κόλλας.
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-

Εισπιέσεις στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εφαρµογή εξωτερικής σφράγισης, θα
εκτελούνται µόνον εφόσον διαπιστωθεί µε δοκιµές ότι η κόλλα λόγω του ιξώδους της µπορεί να
συγκρατηθεί στις ρωγµές. Η διαρροή της κόλλας έξω από τη ρωγµή συνεπάγεται µη επιτυχή
επέµβαση.

-

Κατά την εκτέλεση της εισπίεσης και κατά διαστήµατα, της τάξης του 90’, ο χειριστής θα
αποθέτει µικρή ποσότητα µίγµατος από το ακροφύσιο εξόδου της συσκευής σε πλακίδια, ως
δείγµα για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πήξης του εισπιεζοµένου υλικού. Η εργασία θα
διακόπτεται αν διαπιστωθεί ότι η πήξη του δείγµατος δεν εξελίσσεται οµαλά.

δ. Πλήρωση της ρωγµής µε κονίαµα σταθερού όγκου
-

Μετά τη σκλήρυνση της σφράγισης εισπιέζεται στη ρωγµή νερό.

-

Αφού απορροφηθεί το νερό από το σκυρόδεµα εισπιέζεται στη ρωγµή κονίαµα σταθερού όγκου
µε ή χωρίς αδρανή µέσω αντλίας ενεµάτων (συνήθως χειροκίνητης).

-

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εισπίεση είναι αντίστοιχη µε αυτή της πλήρωσης µε
εποξειδική κόλλα.

3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∆εν απαιτείται.

3.5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν:
• έχει πήξει πλήρως το υλικό πλήρωσης της ρωγµής (βλ. παρ. 4.1),
• έχουν αποκοπεί και αποµακρυνθεί τα ακροφύσια και η προσωρινή σφράγιση του ίχνους της
ρωγµής (εκτός και εάν διαφορετικά προβλέπεται στη µελέτη),
• όλα τα προϊόντα καθαιρέσεων και τα άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και έχουν αποτεθεί την
περιοχή φόρτωσης του εργοταξίου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ
∆ιεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:
• Ελέγχεται εάν έχει ολοκληρωθεί η πήξη (πολυµερισµός) της εποξειδικής κόλλας.
Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται αφού παρέλθουν τουλάχιστον 48 ώρες από την εφαρµογή. Σε περιοχές
εξιδρώσεων θα ελέγχεται µε επαφή της κόλλας µε το δάκτυλο, εάν το υλικό εξακολουθεί να κολλάει.
Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός σε όλη την έκταση της επέµβασης.
• Ελέγχεται εάν έχει ολοκληρωθεί η πήξη του κονιάµατος.
• Ελέγχεται εάν έχει επιτευχθεί πλήρωση της ρωγµής, εάν απαιτείται σχετικώς από την µελέτη. Ο
έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει µε µία από τις ακόλουθες µεθόδους ή /και συνδυασµό αυτών:
-

Αποκόπτονται πυρήνες στη περιοχή της ρωγµής έτσι ώστε να την διαπερνούν. Οι πυρήνες
έχουν διάµετρο την ελάχιστη δυνατή (25÷50 mm) και βάθος όσο το πάχος του ρηγµατωµένου
στοιχείου και τουλάχιστον 15 cm. Αποκόπτεται τουλάχιστον ένας πυρήνας ανά 30 m µήκους
ίχνους ρωγµής, εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στη µελέτη. Ελέγχεται οπτικά ο βαθµός
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πλήρωσης της ρωγµής µε υλικό (βλέπε παρ. 4.2). Στη συνέχεια η οπή γεµίζεται µε κονίαµα
σταθερού όγκου ή ελαφρά διογκούµενου (βλέπε και ΠΕΤΕΠ 14.02.01.04).
-

∆ιανοίγονται οπές κατά την επιφάνεια της ρωγµής και ακολουθεί έλεγχος µε ενδοσκόπιο. Οι
οπές έχουν διάµετρο κατά 2 mm µεγαλύτερη από τη διάµετρο του σωλήνα του ενδοσκοπίου και
βάθος όσο το πάχος του ρηγµατωµένου στοιχείου και τουλάχιστον 15 cm. Ακολουθεί έλεγχος µε
το ενδοσκόπιο σε όλο το βάθος της οπής. Ο έλεγχος γίνεται σε 2 θέσεις ανά 30 m µήκους
ρωγµής και τουλάχιστον σε δύο θέσεις εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στη µελέτη. Ελέγχεται
οπτικά ο βαθµός πλήρωσης της ρωγµής µε υλικό (βλέπε παρ. 4.2.). Στη συνέχεια η οπή
γεµίζεται µε κονίαµα σταθερού όγκου ή ελαφρά διογκούµενου (βλέπε και ΠΕΤΕΠ 14.02.01.04).

-

Γίνεται έλεγχος του βαθµού πλήρωσης της ρωγµής µε χρήση υπερήχων (προσδιορισµός της
ταχύτητας διάδοσης του ήχου). Γίνεται µέτρηση σε 3 θέσεις ανά 30 m µήκους ρωγµής και
τουλάχιστον σε τρεις θέσεις, (εκτός αν αλλιώς προβλέπεται στη µελέτη), πριν και µετά την
πλήρωση της ρωγµής. Αντίστοιχες µετρήσεις γίνονται και σε γειτονικές υγιείς περιοχές. Κατά
την εκτέλεση των µετρήσεων σε ρηγµατωµένη περιοχή ο ποµπός και ο δέκτης του ήχου
τοποθετούνται εκατέρωθεν της ρωγµής.

4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή όταν:
• ∆ιαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η πήξη της κόλλας ή του κονιάµατος σε όλες τις θέσεις ελέγχου
• Κατά τον οπτικό έλεγχο των αποκοπέντων πυρήνων διαπιστωθεί ότι το 90% του ορατού ίχνους της
ρωγµής, στην επιφάνεια του πυρήνα, µε εύρος µεγαλύτερο των 3 mm έχει πληρωθεί µε υλικό.
• Κατά τον οπτικό έλεγχο µε ενδοσκόπιο δεν παρατηρηθούν κενά στη πλήρωση της ρωγµής σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 15% της εξεταζόµενης επιφάνειας.
• Κατά τον έλεγχο µε υπέρηχους, η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στην ρηγµατωµένη περιοχή µετά
την πλήρωση µε κόλλα είναι σηµαντικά µεγαλύτερη αυτής πριν την επέµβαση, και προσεγγίζει ή
υπερβαίνει την ταχύτητα διάδοσης σε υγιές σκυρόδεµα.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

Χειρισµός - εφαρµογή εποξειδικού υλικού

-

Χρήση εξοπλισµού εισπίεσης υψηλής πίεσης λειτουργίας

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
• 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 407:2005: Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire). - Γάντια προστασίας από
θερµικούς κινδύνους (θερµότητα ή/και φλόγα)
• EN 166:2002: Personal eye-protection - Specifications. - Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών Προδιαγραφές
Χρήση ακόµα και το καλοκαίρι τουλάχιστον πουκάµισου µε µακρύ µανίκι.
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Ποτέ δεν θα ξεπλένονται ρητίνες από το δέρµα µε διαλύτη, διότι η διαλυόµενη ρητίνη εισέρχεται στους
πόρους του δέρµατος. Για το πλύσιµο θα χρησιµοποιείται µόνο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση που µπει ρητίνη ή κονίαµα στα µάτια θα ξεπλένονται αµέσως µε άφθονο νερό και
συνιστάται εξέταση από ιατρό.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες επιµετρώνται σε τρέχοντα µέτρα ορατού ίχνους ρωγµής (m). Γίνεται διάκριση αυτών
ανάλογα µε το εάν περιλαµβάνεται η αποµάκρυνση της προσωρινής σφράγισης του ορατού ίχνους της
ρωγµής.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η πλήρωση ρωγµών σκυροδέµατος µεγάλου εύρους, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για
παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη περιλαµβάνει:
• Τη µεταφορά του πάσης φύσεως εξοπλισµού στο εργοτάξιο και τη φύλαξή του σε αυτό.
• Τη δαπάνη για την προµήθεια όλων των ενσωµατούµενων υλικών.
• Τη δαπάνη για τις προεργασίες.
• Τη δαπάνη για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
• Τη δαπάνη των δοκιµών.
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