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ΠΕΤΕΠ

Οπλισµένα / ενισχυµένα επιχρίσµατα

1.

14-02-07-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η ενίσχυση τοιχοποιίας µε την εφαρµογή νέου ενισχυµένου
ή/και οπλισµένου επιχρίσµατος.
Οι ιδιότητες του νωπού και του σκληρυµένου κονιάµατος εξαρτώνται από το είδος και τις αναλογίες
των συστατικών του, από τον τρόπο ανάµιξης και εφαρµογής και από τις συνθήκες που επικρατούν
κατά την διάρκεια της σκλήρυνσης.

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

2.1

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
α. τσιµέντο
Τα τσιµέντα θα είναι τύπου CEM I, CEM II και CEM IV κατά 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.. ∆εν θα πρέπει να
έχουν υποστεί αλλοιώσεις από µακροχρόνια ή κακή αποθήκευση.
β. άµµος
Η άµµος θα πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
Η κοκκοµετρική της διαβάθµιση θα ευρίσκεται εντός των ορίων που δίνονται στους πίνακες 1 και
2 και το διάγραµµα Ι.
Πίνακας 1: όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος θραυστών αδρανών µεγίστου κόκκου 8 mm, για τη
σειρά των γερµανικών κόσκινων din 4188 και din 4187
Κόσκινα

∆ιερχόµενα %

Ονοµασία

'Ανοιγµα

Υποζώνη ∆

Υποζώνη Ε

0,25

250 µm

5 - 11

11 - 21

1

1 mm

21 -42

42- 57

2

2 mm

36 - 57

57 -71

4

4 mm

61- 74

74 - 85

8

8 mm

95-100

100
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Πίνακας 2: όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος θραυστών αδρανών µεγίστου κόκκου 3/8", για τη σειρά
των αµερικάνικων κόσκινων astm ε 11
Κόσκινα

∆ιερχόµενα %

Ονοµασία

'Ανοιγµα

Υποζώνη ∆

Υποζώνη Ε

0,25*

250 µm

5 - 11

11 - 21

Νο 50

300 µm

7 - 15

15 - 26

Νο 30

600 µm

15 - 30

30 - 43

Νο 16

1,18 mm

25 - 45

45 - 60

Νο 8

2,36 mm

42 - 61

61 - 74

Νο 4

4,75 mm

69 - 80

80 - 88

3/8''

9,5 mm

100

100

∗Το κόσκινο αυτό ανήκει στη Γερµανική σειρά κοσκίνων

∆ιάγραµµα Ι : Ορια κοκκοµετρικής διαβαθµίσης µίγµατος αδρανών µέγιστου κόκκου

8 ή 3/8"

γ. νερό
Το νερό θα είναι απαλλαγµένο από επιβλαβείς προσµίξεις όπως οργανικά και ανόργανα οξέα,
λίπη και λάδια, διαλυτά σάκχαρα, αιωρούµενες ουσίες και υπερβολικά ποσά διαλυµένων
αλάτων (κυρίως θειικών και χλωριούχων). Απαγορεύεται η χρήση σκληρού νερά καθώς και
θαλασσινού.
Ισχύον πρόπυτο EN 1008:2002: «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.».

2/9

ΠΕΤΕΠ:14-02-07-00

δ. πρόσµικτα / πρόσθετα κονιαµάτων
Τα πρόσθετα – πρόσµικτα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι του ίδιου εργοστασίου, θα
έχουν την ίδια εµπορική ονοµασία µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη σύνθεσης και θα
προστίθεται στην αναλογία που προβλέπεται σε αυτήν.
Τα πρόσθετα – πρόσµικτα δεν θα περιέχουν ιόντα χλωρίου και θα είναι συµβατά µε τον
χρησιµοποιούµενο τύπο τσιµέντου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου
αναγνωρισµένων εργαστηρίων και τεχνικά φυλλάδια που θα παρέχουν κατ’ ελάχιστο τις εξής
πληροφορίες:
-

Χηµική ονοµατολογία των κυρίων ενεργών συστατικών των προσθέτων – προσµίκτων

-

Την περιεκτικότητα των προσθέτων – προσµίκτων σε χλώριο, εκφρασµένη σε άνυδρο CaCl2 ως
ποσοστό του βάρους του προσθέτου.

-

Αν το πρόσθετο δηµιουργεί φυσαλίδες αέρα.

-

Αν το υλικό είναι απαλλαγµένο από θειϊκές ρίζες

-

Αν το υλικό επιφέρει δευτερογενείς επιπτώσεις στον χρόνο πήξης, στις αντοχές και στο τελικό
χρώµα του αναµίγµατος

-

Τυπική δόση και επιπτώσεις σε περίπτωση χρησιµοποίησης µεγαλύτερης δόσης.

-

Λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

-

Τον επιτρεπόµενο χρόνο αποθήκευσης και οδηγίες για τις απαιτούµενες συνθήκες
αποθήκευσης.

Σχετικά πρότυπα: EN 934-5:2005: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5: Admixtures
for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα
σκυροδέµατος κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευοµένου σκυροδέµατος.
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση.
ε. Υλικά οπλισµού επιχρισµάτων
Ως οπλισµός των επιχρισµάτων χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα στην
µελέτη, οι εξής κατηγορίες υλικών:
-

Χαλύβδινα πλέγµατα (κοτετσόσυρµα, δοµικό πλέγµα κοινό ή γαλβανισµένο, ανοξείδωτα
πλέγµατα)

-

Χαλύβδινες ίνες (σχετικό πρότυπο ASTM A820)

-

Συνθετικές ίνες (ίνες πολυπροπυλενίου).

-

Συνθετικά πλέγµατα.

Εάν προβλέπεται η χρησιµοποίηση συνθετικών υλικών ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία
προς έγκριση αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του προµηθευτού, συνοδευόµενα από πιστοποιητικά
αναγνωρισµένων εργαστηρίων.

2.2

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Οι βασικές απαιτήσεις για τα κονιάµατα είναι οι ακόλουθες:
-

Ικανοποιητική αντοχή και εξασφάλιση συνεργασίας λίθου - κονιάµατος.

-

Εύλογος χρόνο πήξης

-

Κατά το δυνατόν µικρή συστολή ξήρανσης.
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-

Οµοιογένεια

-

Ανθεκτικότητα στο χρόνο

Όταν προβλέπεται η εφαρµογή εργοταξιακού κονιάµατος, και εάν προβλέπεται από την µελέτη του
έργου, θα γίνεται εργαστηριακή µελέτη σύνθεσης του κονιάµατος µε τα ίδια υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν στο εργοτάξιο. Οι αναλογίες που θα προκύψουν κατά την µελέτη συνθέσεως
µπορούν να τροποποιηθούν κατά δοκιµαστική εφαρµογή των κονιαµάτων στο έργο.
Τα µηχανικά χαρακτηριστικά και η εξάπλωση του κονιάµατος προδιαγράφονται στη µελέτη του
έργου.
Τα µηχανικά χαρακτηριστικά του κονιάµατος θα ελέγχονται µε κυβικά ή πρισµατικά δοκίµια 70 x 70
x 70 mm ή 40 x 40 x160 mm αντίστοιχα. Τα δοκίµια θα συντηρούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στο πρότυπο EN 206-1:2000: Concrete Part 1 : Specification, performance production and
conformity -- Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση, και θα
δοκιµάζονται σε 7, 14 ή/και 28 ηµέρες, σε θλίψη (τα κυβικά δοκίµια) και σε εφελκυσµό από κάµψη
(τα πρισµατικά). Τα τεµάχια των πρισµατικών δοκιµίων µετά την δοκιµή κάµψης θα δοκιµάζονται
και σε θλίψη.
Εάν χρησιµοποιηθούν έτοιµα κονιάµατα, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργαστηριακών
δοκιµών σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την
εκτέλεση των ως άνω εργαστηριακών δοκιµών και για τα υλικά αυτά.

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1

ΓΕΝΙΚΑ
Τα κονιάµατα που χρησιµοποιούνται, είτε θα παρασκευάζονται επί τόπου στο εργοτάξιο,
(εργοταξιακό κονίαµα), είτε θα προσκοµίζονται έτοιµα συσκευασµένα σε σάκους ή θα
εκφορτώνονται σε ειδικά σιλό κονιαµάτων του προµηθευτή.

3.2

ΑΝΑΜΙΞΗ
Ουσιώδη απαίτηση αποτελεί η εξασφάλιση µε πλήρη περιβολή των κόκκων των αδρανών µε
συνδετικό υλικό, οµοιογενούς µίγµατος. Τούτο απαιτεί επαρκή ποσότητα συνδετικής κονίας, και
εντατική ανάµιξη.
Για την ανάµιξη του µίγµατος θα χρησιµοποιείται αναµικτήρας κονιαµάτων. Αρχικά θα φορτώνονται
στον κάδο τα αδρανή υλικά και η συνδετική κονία, (στις προβλεπόµενες από την µελέτη σύνθεσης
αναλογίες) αναµιγνύονται µέχρις ότου το µίγµα αποκτήσει οµοιόµορφη χροιά. Ακολούθως θα
προστίθεται προς προβλεπόµενη ποσότητα νερού και τα πρόσθετα και η ανάµιξη θα συνεχίζεται
µέχρι την πλήρη οµογενοποίηση του µίγµατος, (κατά τρία τουλάχιστον λεπτά), οπότε µπορούν να
προστεθούν, αν προβλέπονται, µεταλλικές ίνες ή ίνες πολυπροπυλενίου. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται περαιτέρω ανάµιξη σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτών των υλικών αυτών.

3.3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου πρέπει να έχει
αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε παρόµοιας φύσεως έργα.
β. Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και άρτια
εκτέλεση της εργασίας.
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Μετρητή νερού, µετρητές υλικών κονιαµάτων, αναµικτήρα/αναδευτήρα κονιαµάτων, πλήρη
σειρά εργαλείων χειρός κλπ).
γ. Η Επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό
πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε τη συνδροµή επί τόπου του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών Τεχνολόγου Μηχανικού ή Εργοδηγού µε πενταετή εµπειρία σε
παρόµοια έργα, αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών.

3.4

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
α. Γενικά
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται εάν ο χώρος είναι ελεύθερος, εάν έχουν
ληφθεί τα µέτρα υποστυλώσεως που προβλέπονται από τη µελέτη του έργου και τον κανονισµό
κατεδαφίσεων, και εάν έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5
της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Επίσης θα ελέγχεται εάν έχει γίνει η διακοπή των
παροχών των δικτύων που τυχόν διέρχονται από την περιοχή της επέµβασης.
Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται (µε µονότροχο ή
φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φορτώσεως. Όλα τα δάπεδα εργασίας θα
παραµένουν καθαρά (απαλλαγµένα από µπάζα) καθ’ όλο το διάστηµα της ηµέρας.
Το κονίαµα θα παρασκευάζεται στις ποσότητες που θα µπορούν να αναλωθούν εντός 45
λεπτών από την ανάµιξη. Υλικό που δεν έχει χρησιµοποιηθεί εντός του χρόνου αυτού θα
απορρίπτεται ως άχρηστο.
β. Προετοιµασία επιφανειών
-

Καθαίρεση υφιστάµενων επιχρισµάτων , εφόσον υπάρχουν, ως Π.Ε.ΤΕ.Π. 14.02.01.01,

-

Καθαρισµός της επιφάνειας της τοιχοποιίας ως Π.Ε.ΤΕ.Π. 14.02.01.02,

-

∆ιεύρυνση των αρµών ως Π.Ε.ΤΕ.Π. 14.02.01.03, (όταν προβλέπεται από την µελέτη)

-

∆ιαβροχή της επιφάνειας της τοιχοποιίας µε νερό χαµηλής πίεσης (πίεση δικτύου ≈ 0,60
MPa), µέχρι κορεσµού, χωρίς επικαθήσεις ύδατος.

γ. Εφαρµογή
Η εφαρµογή θα γίνεται µε το χέρι µε µυστρί ή µε εκτόξευση µε χρήση µηχανής επιχρισµάτων, σε
δύο τουλάχιστον στρώσεις, ως εξής:
Τα επιµέρους στάδια είναι τα εξής:
-

Αρµολόγηµα ως ΠΕΤΕΠ 14-02-03-00 «Πλήρωση αρµών τοιχοποιίας» όταν προβλέπεται
από την µελέτη αποκατάσταση του αρµολογήµατος.

-

Πρώτη στρώση επιχρίσµατος πάχους έως 12 mm, «πεταχτό», (λάσπωµα) µε επιµεληµένη
πλήρωση των αρµών (όταν δεν προβλέπεται η προηγούµενη εργασία).

-

Τοποθέτηση του οπλισµού του επιχρίσµατος, (αν προβλέπεται).

Ο οπλισµός αφού τεντωθεί, θα στερεώνεται και θα αγκυρώνεται µε µεταλλικά στηρίγµατα
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης ή τις οδηγίες του προµηθευτή
(προκειµένου περί συνθετικού υλικού).
-

Ακολουθεί δεύτερη στρώση επιχρίσµατος πάχους έως 20 mm. Αν από την µελέτη
προβλέπεται µεγαλύτερο πάχος επιχρίσµατος η εφαρµογή θα γίνεται κατά στρώσεις που δεν
θα υπερβαίνουν τα 20 mm. Η εφαρµογή των επάλληλων στρώσεων θα γίνεται πριν
παρέλθουν 24 ώρες από την διάστρωση της υποκείµενης. Η επιφάνεια των στρώσεων που
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θα επικαλυφθεί µε επικείµενη στρώση θα είναι αδρή και αµέσως πριν από την συνέχιση των
εργασιών θα καθαρίζεται από τυχόν σαθρά και χαλαρά υλικά και θα διαβρέχεται µέχρι
κορεσµού µε νερό χαµηλής πίεσης (δικτύου).
-

3.5

Η τελική επιφάνεια των επιχρισµάτων θα είναι απολύτως οµαλή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Επί δύο εβδοµάδες µετά την κατασκευή του επιχρίσµατος η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς
υγρή µε διαβροχή ή λινάτσες. Ο χρόνος της συντήρησης µπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις
υψηλής θερµοκρασίας ή χαµηλής υγρασίας.

3.6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στις
παραγράφους 3.3 ÷ 3.5 της παρούσας Π.Ε.ΤΕ.Π. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη του
έργου και έχουν συγκεντρωθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά και αποτεθεί στις περιοχές
φόρτωσης του εργοταξίου.

3.7

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Γενικώς δεν θα εκτελούνται εργασιές κατασκευής επιχρισµάτων υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος
χαµηλότερη από 5°C ή υψηλότερη από 35°C. Εάν ληφθούν ειδικά µέτρα, όπως αύξηση της
θερµοκρασίας των υλικών ανάµιξης (αδρανή και νερό) ή χρήση παγωµένου νερού (κατά
περίπτωση) σε συνδυασµό µε θερµική προστασία του χώρου εργασίας. Τα ως άνω όρια
θερµοκρασιών µπορούν να διευρυνθούν (προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά περίπτωση).

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4.1

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ
4.1.1

Οπτικός έλεγχος

Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό τυχόν κακοτεχνιών, υπαρχουσών πριν από την
έναρξη των εργασιών και προκυπτουσών κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους .
-

Πριν από την έναρξη της κατασκευής του επιχρίσµατος θα ελέγχεται η προετοιµασία της
επιφάνειας της τοιχοποιίας κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 3.4.

-

Κατά την εκτέλεση της εργασίας, θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της
εργασίας όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 3.4, προκειµένου να αντιµετωπίζονται εγκαίρως
τυχόν µη συµµορφώσεις ή κακοτεχνίες, όπως η µη ορθή στερέωση των οπλισµών, η
διάστρωση του επιχρίσµατος σε µη επιτρεπόµενα πάχη στρώσεων, η µη ορθή προετοιµασία
της επιφάνειας υποκείµενης στρώσης, κ.λ.π.

4.1.2

Έλεγχος χαρακτηριστικών του κονιάµατος

Τα χαρακτηριστικά του κονιάµατος, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στην § 2.3 ελέγχονται ως
εξής:
-
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Τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά µε λήψη 12 δοκιµίων, 6 κυβικών και 6 πρισµατικών ανά
ηµέρα εργασίας. Τα δοκίµια θα συντηρούνται σε υγρό θάλαµο και θα δοκιµάζονται σε κάµψη και
σε θλίψη σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1015-2:1998: Methods of test for mortar for masonry Part 2: Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars -- Μέθοδοι δοκιµής κονιαµάτων
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για τοιχοποιία - Μέρος 1: ∆ειγµατοληψία κονιαµάτων και παρασκευή των κονιαµάτων δοκιµής,
EN 1015-3:1999: Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of consistence
of fresh mortar (by flow table) -- Μέθοδοι δοκιµής κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 3:
Προσδιορισµός συνεκτικότητας του νωπού κονιάµατος (µε τράπεζα εξαπλώσεως), EN 101511:1999: Methods of test for mortar for masonary - Part 11: Determination of flexural and
compressive strength of hardened mortar -- Μέθοδοι δοκιµών κονιαµάτων τοιχοποιίας. - Μέρος
11: Προσδιορισµός της καµπτικής και θλιπτικής αντοχής του σκληρυνµένου κονιάµατος.
-

Η σταθερότητα του µίγµατος, η εξίδρωση και η πυκνότητα µε δύο δοκιµές ανά ηµέρα εργασίας
σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1015-6:1998: Methods of test for mortar for masonry - Part 6:
Determination of bulk density of fresh mortar -- Μέθοδοι δοκιµών κονιαµάτων τοιχοποιίας. Μέρος 6: Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας του νωπού κονιάµατος, EN 1015-7:1998:
Methods of test for mortar for masonry - Part 7: Determination of air content of fresh mortar -Μέθοδοι δοκιµής κονιάµατος τοιχοδοµών. Μέρος7: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε αέρα
του νωπού κονιάµατος, prEN 1015-8: Methods of Test for Mortar for Masonry - Part 8:
Determination of Water Retentivity of Fresh Mortar -- Μέθοδοι δοκιµής κονιάµατος τοιχοδοµών.
Μέρος 8: Προσδιορισµός της παρακράτησης νερού από το νωπό κονίαµα, EN 1015-9:1999:
Methods of test for mortar for masonry - Part 9: Determination of workable life and correction
time of fresh mortar -- Μέθοδοι δοκιµών κονιαµάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 9: Προσδιορισµός του
χρόνου εργασίµου του νωπού κονιάµατος, EN 1015-10:1999: Methods of test for mortar for
masonry - Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortar -- Μέθοδοι δοκιµών
κονιαµάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 10: Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας του
σκληρυνµένου κονιάµατος, EN 1015-11:1999: Methods of test for mortar for masonary - Part
11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar -- Μέθοδοι δοκιµών
κονιαµάτων τοιχοποιίας. - Μέρος 11: Προσδιορισµός της καµπτικής και θλιπτικής αντοχής του
σκληρυνµένου κονιάµατος.

Ως αποδεκτά αποτελέσµατα (εάν δεν καθορίζονται διαφορετικά στην µελέτη) θεωρούνται τα
ακόλουθα:
-

Οι τιµές των µηχανικών χαρακτηριστικών δεν θα υπολείπονται άνω του 20% των αντιστοίχων
της µελέτης σύνθεσης.

-

Οι τιµές των λοιπών χαρακτηριστικών δεν θα υπολείπονται άνω του 5% των αντιστοίχων της
µελέτης σύνθεσης.

4.1.3

Γεωµετρικός έλεγχος

Ελέγχονται η επιπεδότητα και η κατακορυφότητα της επιφάνειας της επέµβασης.
Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή όταν δεν προκύπτουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από ±1% του
ύψους του ορόφου σε κατακόρυφο επίπεδο και από ±2 cm σε οριζόντιο επίπεδο, (εκτός αν
διαφορετικά καθορίζονται στη µελέτη).

4.1.4

Κρουστικός έλεγχος

Μετά την πήξη και σκλήρυνση του επιχρίσµατος ελέγχεται η επιφάνεια της επέµβασης για την
διαπίστωση της στερεότητας και της συνοχής της επέµβασης µε ελαφρές κρούσεις µε σφυρί
βάρους 1 kg µεταλλικής κεφαλής µε στρογγυλεµένα άκρα. Εάν δηµιουργούνται ρωγµές ή ο ήχος
είναι υπόκωφος, ενδείξεις κακής πρόσφυσης ή αποκόλλησης, το επίχρισµα θα αποξηλώνεται
τοπικά και θα επανακατασκευάζεται.

4.1.5

Έλεγχος πρόσφυσης

Η πρόσφυση του επιχρίσµατος στην τοιχοποιία ελέγχεται µε αποκοπή και αποκόλληση δείγµατος
επιχρίσµατος, µετά την πλήρη σκλήρυνση αυτού. ∆ιαµορφώνεται µε κατάλληλο δειγµατολήπτη
ΠΕΤΕΠ:14-02-07-00
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δείγµα διαµέτρου 7,50 – 15 cm µε περιµετρική κοπή σε βάθος 20 – 30 mm µεγαλύτερο από το
πάχος του επιχρίσµατος, το οποίο στην συνέχεια αποσπάται µε εξολκέα εδραζόµενο εκτός της
περιµέτρου του δοκιµίου και καταγράφεται η δύναµη αποκόλλησης.
Το αποτέλεσµα της δοκιµής θεωρείται ικανοποιητικό όταν δεν επέλθει θραύση στη διεπιφάνεια
κονιάµατος -τοιχοποιίας ή, αν η θραύση γίνει στη διεπιφάνεια, υπό τάση µεγαλύτερη από το 1/30
της θλιπτικής αντοχής του κονιάµατος (όπως προδιαγράφεται στην µελέτη). Ο έλεγχος θα γίνεται
στις θέσεις που καθορίζονται από την µελέτη, µε τον προβλεπόµενο σ’ αυτήν αριθµό δοκιµίων.

4.1.6

Εργαστηριακός έλεγχος δοκιµιών ελέγχου πρόσφυσης

Εάν προβλέπεται από την µελέτη, επί των αποκοπτοµένων κατά την δοκιµή πρόσφυση δειγµάτων
θα διενεργούνται και εργαστηριακοί έλεγχοι (όπως προβλέπονται από την µελέτη).
Τα αποκοπτόµενα δείγµατα θα συσκευάζονται, περισφίγγονται µε ταινία, και θα τοποθετούνται σε
κιβώτιο µε τρόπο ώστε να προφυλάσσονται κατά τη µεταφορά τους στο εργαστήριο.

4.2

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ – ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εάν κατά τον έλεγχο πρόσφυσης δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω § 4.1.5 ο
έλεγχος θα επαναλαµβάνεται σε δύο γειτονικές θέσεις και εφόσον τα αποτελέσµατα προκύψουν
ικανοποιητικά τερµατίζονται οι έλεγχοι και εισπιέζεται ένεµα ως ΠΕΤΕΠ 14.02.04.00 στην περιοχή
που εντοπίσθηκε αρχικώς αστοχία.
Αν οι δοκιµές αυτές δεν δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα τότε συνεχίζεται ο έλεγχος σε δύο
γειτονικές θέσεις. Εάν τα νέα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά τερµατίζονται οι έλεγχοι και
ακολουθεί τοπική εισπίεση ενεµάτων (στην περιοχή που παρατηρήθηκε η αστοχία), διαφορετικά η
εισπίεση των ενεµάτων θα επεκτείνεται στην συνολική επιφάνεια επεµβάσεως επί της τοιχοποιίας.
Με αντίστοιχο τρόπο αντιµετωπίζεται και περίπτωση διαπίστωσης µη συµµορφώσεων κατά τον
κρουστικό έλεγχο.

4.3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµόζεται ο οπτικός έλεγχος, ο έλεγχος των χαρακτηριστικών του
κονιάµατος, ο γεωµετρικός και ο κρουστικός έλεγχος.
Ο έλεγχος πρόσφυσης καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των αποκοπτοµένων δειγµάτων θα
διενεργούνται εφόσον προβλέπονται από την µελέτη.

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 τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισµού, την χρήση
ικριωµάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων, ως ειδικότεροι κίνδυνοι κατά την
εκτέλεση των εργασιών επισηµαίνονται οι σχετικοί µε τη χρήση εξοπλισµού εκτόξευσης
κονιαµάτων.

5.2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
-
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EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.
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-

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

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.1

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα επιφανείας τελειωµένης εργασίας (m2) ανάλογα µε
το πάχος του προστιθέµενου επιχρίσµατος. Ο οπλισµός θα επιµετράται κατά βάρος ανάλογα µε το
είδος του υλικού.
Η καθαίρεση των παλαιών επιχρισµάτων, ο καθαρισµός της τοιχοποιίας, η διεύρυνση των αρµών,
η πλήρωση των αρµών, επιµετρούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις οικείες ΠΕΤΕΠ.

6.2

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι παραπάνω τιµές µονάδος περιλαµβάνουν:
-

Την προµήθεια των πάσης φύσεως ενσωµατούµενων υλικών και την µεταφορά τους στο
εργοτάξιο.

-

Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο

-

Την εκτέλεση της εργασίας και τη δαπάνη χρήσης και συντήρησης του πάσης φύσεως
εξοπλισµού.

-

Την αποµάκρυνση των ανακλωµένων ή πλεοναζόντων υλικών και την απόθεσή τους στην
περιοχή φόρτωσης του εργοταξίου.

-

Την δαπάνη των τυχόν διορθωτικών µέτρων/αποκατάστασης ατελειών.

-

Την δαπάνη των ελέγχων.
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