ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΑΡΗΑ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.)

ΔΡΓΟ: «5/19 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΔΓΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤΑ’
ΦΑΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 185.000,00
€(ρσξίο ΦΠΑ)

Σεύτος Σετνικών Προδιαγραθών

ΛΑΡΗΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2019

ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΓΟ: «5/19 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΓΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΟΤ Α΄ ΦΑΗ »

Σν παξόλ ηεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ( Σ.Π.) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνύο ζπκβαηηθνύο όξνπο
ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηνπο όξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ ζα
εθηειεζζεί ε εξγαζία ηεο θαηαζθεπήο ςεπδνξνθήο σο θάησζη:
(Α.Σ. 2.3 και Α.Σ. 3.6)
Θα απνηεινύληαη από αλαξηώκελν γαιβαληδέ ζθειεηό θαη γπςνζαλίδεο πάρνπο12,5ριζη. Μεηά ηελ
πεξηθεξεηαθή ζηάζκηζε ηεο ςεπδνξνθήο ζηεξεώλνληαη κε κεηαιιηθά βύζκαηα νη αλαξηήζεηο ηεο
ςεπδνξνθήο ζε απνζηάζεηο όρη κεγαιύηεξεο ησλ 90εθ κεηαμύ ηνπο, θαη αλά 1κ ηνπνζεηνύληαη νη
θύξηνη νδεγνί ηεο ςεπδνξνθήο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο αλαξηήζεηο κε εηδηθή πεηαινύδα θαη δύν
θαβίιηεο.
Δγθάξζηα ησλ θύξησλ νδεγώλ θαη ζε κεηαμύ ηνπο αμνληθέο απνζηάζεηο 50εθ.θνπκπώλνληαη κε
δηπινύο αλά ζεκείν ζπλδέζκνπο νη εγθάξζηνη νδεγνί.Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη πεξηθεξεηαθά
ησλ ρώξσλ, ζηηο απνιήμεηο ηεο ςεπδνξνθήο θαη ζε απόζηαζε όρη κεγαιύηεξε ησλ 10εθ. λα ππάξρεη
θύξηνο ή εγθάξζηνο νδεγόο γηα ην βίδσκα ηεο γπςνζαλίδαο. Μεηά ην αιθάδηαζκα ηεο ςεπδνξνθήο
βηδώλνληαη νη γπςνζαλίδεο κε εηδηθέο βίδεο θσζθαηνύρεο ζε απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 15-20εθ. ε κηα
από ηελ άιιε.
Οη γπςνζαλίδεο πξέπεη απαξαίηεηα λα ηνπνζεηνύληαη κε ηξόπν ώζηε λα απνθεύγνληαηόζν είλαη
δπλαηόλ νη ζπλερείο αξκνί. Με ην πέξαο ζηεξέσζεο ησλ γπςνζαλίδσλεπηθνιιάηαη επί ησλ αξκώλ
εηδηθή απηνθόιιεηε γάδα θαη ζηνθάξνληαη ζε δύν ζηξώζεηοκε εηδηθό πιηθό ζηνθαξίζκαηνο, ηόζν νη
αξκνί όζν θαη νη βίδεο.
Μεηά ηε ιείαλζε ησλ ζηνθαξηζκέλσλ επηθαλεηώλ ζηνθάξνληαη κε εηδηθό πιηθόθηληξίζκαηνο όια ηα
ζηνθαξηζκέλα ζεκεία ηεο ςεπδνξνθήο θαη κεηά ηελ ηειηθή ιείαλζε,παξαδίδεηαη ε επηθάλεηα έηνηκε γηα
βαθή.
Πεξηθεξεηαθά ησλ ρώξσλ ηα ζεκεία επαθήο ησλ γπςνζαλίδσλ κε ηνπο ηνίρνποζηνθάξνληαη κε
αθξπιηθό ζηόθν έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο.
ε ζεκεία ηεο ςεπδνξνθήο όπνπ απαηηείηαη ζπρλή επίζθεςε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνππξνζαξκόδνληαη
εηδηθά θιαπέηα δηαζηάζεσλ 60ρ60εθ. ηα νπνία αλνηγνθιείλνπλ κε εηδηθό αθαηξεηό θιεηδί.
ε ρώξνπο όπνπ ζα απαηηεζεί κεγαιύηεξε ερνκόλσζε από ηελ ςεπδνξνθή νηγπςνζαλίδεο ζα είλαη
πάρνπο 15 ή 18ριζη. κε απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ην ζύζηεκααλάξηεζεο λα κειεηεζεί από ηνλ
θαηαζθεπαζηηθό νίθν.

Σετνικά ταρακηηριζηικά υεσδοροθής
πλνιηθό βάξνο : 12,6Kg/κ2 (γπςνζαλίδεο 12,5ριζη.)
Πάρνο γπςνζαλίδαο : 12,5ριζη.
Βάξνο ζθειεηνύ : 2,350Kg/κ2 γηα γπςνζαλίδα 12,5ριζη.

Σετνικά ταρακηηριζηικά σλικών :
Γσψοζανίδες : Παξαγόκελεο βάζεη DIN 1884 πάρνπο 12,5ριζη. Γηαζηάζεσλ1,20ρ3,00κ κε θάιηζα,
ζόθθνξα θαη επηθνιιεκέλν εηδηθό ραξηί, αλζπγξέο ζηελ κάδαηνπο, ε νπνία είλαη 70% θπζηθόο γύςνο
θαη 30% ηερλεηόο.
Ανάρηηζη : ρήκαηνο δηάηξεηνπ γαιβαληδέ΄΄Π΄΄ 20ριζη. Πάρνπο 1ριζη. Βάξνπο240γξ/κ.
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΛΑΡΙΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.)
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Σύνδεζμος ανάρηηζης : ρήκαηνο ΄΄Σ΄΄, κήθνπο 15εθ. γαιβαληδέ βάξνπο 55γξ/ηεκ.πεξίπνπ.
Καβίλιες ζύνδεζης : Γαιβαληδέ βάξνπο 6γξ/ηεκ.
Κύριοι οδηγοί : Λακαξίλα γαιβαληδέ ςπρξήο εμέιαζεο πάρνπο 0,6ριζη. κεξαβδώζεηο ζε όιεο ηηο
πιεπξέο, πιάηνπο 60ριζη. θαη βάξνπο 620γξ/κ πεξίπνπ.
∆ιαμήκεις ζύνδεζμοι Οδηγών : Γαιβαληδέ από έιαζκα 1ριζη.
Εγκάρζιοι οδηγοί : Ωο θύξηνη νδεγνί.
Σύνδεζμοι οδηγών : ρήκαηνο ΄΄Σ΄΄από γαιβαληζκέλν έιαζκα πάρνπο 1ριζη.
Διάθορα : Βίδεο, γάδα, ζηόθνο, θηλίξηζκα, ηνπ ίδηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλγπςνζαλίδσλ.
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