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Άρθρο : ΝΟΙΚ73.100 Επίστρωση επιυανειών στίβοσ με σσνθετικό τάπητα ψεκαστού τύποσ  

 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΟΙΚ 7373.1  100% 
 
 
Επίζηξσζε επηθαλεηώλ ζηίβνπ κε ζπλζεηηθό ηάπεηα ςεθαζηνύ ηύπνπ πάρνπο 13-15ρηι. Τν 
ειαζηηθό δάπεδν,  ηύπνπ ηαξηάλ, ζα απνηειείηαη θαηά βάζε από κείγκα πνιπνπξεζάλεο κε 
θόθθνπο αλαθπθισκέλνπ ιάζηηρνπ σο πξώηε ζηξώζε ζε πάρνο 11-12ρηι., θαη κεηέπεηηα 
αθνινπζνύλ δύν ςεθαζηέο ζηξώζεηο απνηεινύκελεο από κείγκα έγρξσκσλ θόθθσλ EPDM κε 
πνιπνπξεζαληθε ξεηίλε δεκηνπξγώληαο έλα δάπεδν πςειώλ αληνρώλ, αλαιινίσην από ηελ 
επίδξαζε ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα γίλεη 
επάλσ ζε  ζηεγλέο επηθάλεηεο, θαζαξέο από πιηθά πνπ ελδερνκέλσο λα εκπνδίδνπλ ηε ζπλέλσζε, 
π.ρ. ζθόλε, ραιαξά ζσκαηίδηα, ζε ππάξρνληα αζθαιηνηάπεηα θιεηζηό ηύπνπ Α265 ή 
ζηεγαλνπνηεκέλν βηνκεραληθό ειηθνπηεξσκέλν δάπεδν κε δηπιό λάηινλ ζηελ ππνδνκή γηα ηελ 
απνθπγή αλεξρόκελσλ πγξαζηώλ. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζπλζεηηθήο επηθάλεηαο πξέπεη λα έρεη 
γίλεη ε εγθαηάζηαζε, ζην ηειηθό ύςνο, όισλ ησλ ππνδνρώλ ησλ αζιεηηθώλ νξγάλσλ. 
 
Αξρηθά ε επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ ή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ςεθαζηεί κε πνιπνπξεζαληθό primer, 
ρξεζηκνπνηώληαο ςεθαζηηθό εμνπιηζκό ρσξίο αέξα (airless sprayer), ή βνύξηζεο γηα λα επηηεπρζεί 
έηζη ε ζσζηή πξόζθπζε κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο απηήο θαη ηνπ ζπλζεηηθνύ ηάπεηα ηαξηάλ κε 
θαηαλάισζε 200gr/m2. Τν ζηξώκα βάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί όζν ην primer 
είλαη αθόκε λσπό, εληόο 12 σξώλ από ηελ εθαξκνγή ηεο πξώηεο επίζηξσζεο. Η ζθιήξπλζε 
ιακβάλεη ρώξα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κε εμάηκηζε ηνπ δηαιύηε θαη αληίδξαζε κε ηελ 
αηκνζθαηξηθή πγξαζία.  
Ελ ζπλερεία ζα ηνπνζεηεζεί έλα ζηξώκα κείγκαηνο πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο κε θόθθνπο 
αλαθπθισκέλνπ θανπηζνύθ θνθθνκεηξίαο 1-3mm (PU BINDER κε θόθθνπο SBR). Τν κείγκα απηό 
ζα απισζεί κε εηδηθό finisher ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηξώκα πάρνπο 11-12mm πάλσ από ηνλ 
αζθαιηνηάπεηα ή ην ζηεγαλνπνηεκέλν βηνκεραληθό δάπεδν. Τν κίγκα ζα παξαζθεπαζηεί  επηηόπνπ 
κε ρξήζε αλαδεπηήξα ρακειήο πεξηζηξνθήο (300-600 ζηξνθέο αλά ιεπηό),αλακηγλπόκελν γηα 1-2 
ιεπηά. Η αλάδεπζε ηνπ κίγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή, θαη θνληά ζηηο πιεπξέο θαη ζηε 
βάζε ηνπ δνρείνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη νκνηνγέλεηα ηνπ κίγκαηνο. Καηά ηε ζηεξενπνίεζή 
ηνπ, ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα πέζεη θάησ από ηνπο 10oC.  
Αθνύ ε επηθάλεηα ζηεξενπνηεζεί εληειώο (αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία, ε 
ζηεξενπνίεζε επηηπγράλεηαη ζε 12- 48 ώξεο), ζα αθνινπζήζεη ε εθαξκνγή ηεο ηειηθήο επηθάιπςεο 
επηθάλεηαο κε ςεθαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηαπξσηά πιένλ,  ήηνη θάζεηα ζηελ πξώηε ζηξώζε, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θαιή θάιπςε, κείγκα έγρξσκεο πνιπνπξεζάλεο θαη  θόθθσλ EPDM 
0,5-1,5mm ζε πάρνο 2-3mm ώζηε ε επηθάλεηα λα απνθηήζεη θνθθώδε κνξθή. 
Η απόρξσζε ηεο ηειηθήο επίζηξσζεο ζα γίλεη κε ππόδεημε ηεο Υπεξεζίαο. 
Η γξακκνγξάθεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, κε ιεπθέο ή έγρξσκεο γξακκέο 
πάρνπο 50mm, κε ρξώκαηα πνιπνπξεζάλεο ζπκβαηά κε ηελ ζπλζεηηθή επηθάλεηα ηνπ ηάπεηα θαη 
αλζεθηηθά ζηελ ρξήζε θαη ππεξηώδε αθηηλνβνιία. 
 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη είηε λα παξάγεη ηα ελ ιόγσ ζπζηήκαηα σο βηνκεραλνπνηεκέλα 
πξντόληα είηε λα είλαη ζε επίζεκε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία πνπ ηα παξάγεη θαη πνπ θαηέρεη ζρεηηθή 
πηζηνπνίεζε ISO 9001 ζηελ παξαγσγή θαη παξάιιεια λα θαηέρεη ηελ εμεηδηθεπκέλε 
πηζηνπνίεζε IAAF (Δηεζλήο Έλσζε Οκνζπνλδηώλ Κιαζηθνύ Αζιεηηζκνύ). 
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Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε επίζεκε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.    
 
 
 
  

 
Τηκή αλά  ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πεξαησκέλεο επηθάλεηαο.  
 

                   ΕΤΡΩ    (Ολογράυως) :  αράντα πέντε  
                                 (Αριθμητικώς) :   45,00  

                   
 

 


