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Καηαζκεσή τσηού ελαζηικού δαπέδοσ αζθαλείας ενδεικηικού ηύποσ
SAFEPOL MULTICOLOUR
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-7373.1
Καηαζθεπή ρπηνύ ειαζηηθνύ δάπεδν αζθαιείαο γηα παηδηθέο ραξέο, ηερληθά ηζνδύλακν κε ην
ζύζηεκα SAFEPOL MULTICOLOUR 859, κε ζπλνιηθό πάρνο από 4εθ. έσο 15εθ. Θα εθαξκνζζεί
θαηεπζείαλ πάλσ ζε παηεκέλν, ζηεγλό θαζαξό γαξκπίιη-ζύληξηκκα πάρνπο 15 εθ. ή επάλσ ζε
ηζηκεληνεπηθάλεηα ή αζθαιηνεπηθάλεηα ρσξίο αλεξρόκελεο πγξαζίεο.
Θα απνηειείηαη θαηά βάζε από κείγκα πνιπνπξεζάλεο θαη αλαθπθισκέλν ιάζηηρν σο πξώηε
ζηξώζε ζε πάρνο 4εθ. θαη από κείγκα πνιπνπξεζάλεο θαη έγρξσκνπο θόθθνπο αλαθπθισκέλνπ
ιάζηηρνπ (EPDM) ζε πάρνο 1εθ. σο δεύηεξε ζηξώζε. Τν ζπλνιηθό πάρνο ηνπ δαπέδνπ ζα πξέπεη
λα είλαη 52εθ. Τν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο αληνρήο, αλαιινίσην από ηελ επίδξαζε ησλ
θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ΕΝ 1177.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκόο ηεο ππάξρνπζαο
επηθάλεηαο από ζθόλεο, ππνιείκκαηα, ιάδηα ή άιινπο ξύπνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξόζθπζε ηνπ
ζπλζεηηθνύ πιηθνύ. Σηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα θαινππώλεηαη έηζη ώζηε ηα ηειεηώκαηα ηεο λα κελ
είλαη εθηεζεηκέλα , γηαηί ιόγσ ηξηβήο κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ θνκκάηηα θαη επαιείθεηαη κε εηδηθό
αζηάξη πνιπνπξεζαληθήο βάζεο γηα λα επηηεπρζεί ζσζηή πξόζθπζε κεηαμύ απηήο ηεο επηθάλεηαο
θαη ηνπ ζπλζεηηθνύ ηάπεηα. Αθνινπζεί δηάζηξσζε κίγκαηνο καύξσλ θόθθσλ ειαζηηθνύ (θανπηζνύθ)
κε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 2 εσο 5mm αλακεηγκέλα κε πνιπνπξεζάλε, κε καζηάξη, ζπάηνπια θαη
κεηά κε θύιηλδξν, ζε πάρνο 4,2cm. Εθόζνλ έρεη ζηεγλώζεη ε πξνεγνύκελε ζηξώζε πιηθώλ
δηαζηξώλεηαη κίγκα πνιπνπξεζάλεο θαη έγρξσκσλ θόθθσλ ειαζηηθνύ EPDM, θνθθνκεηξηθήο
δηαβάζκηζεο 1-3mm ζε πάρνο 1cm. Η δηάζηξσζε ζα γίλεη κε εηδηθή ζπάηνπια ζε κηα ζηξώζε.
Η ηειηθή επηινγή ηεο επηζπκεηήο απόρξσζεο ζα γίλεη κεηά από ππόδεημε ηεο Υπεξεζίαο. Οη ηηκέο
αλά απόρξσζε δηαθέξνπλ θαη απνπιεξώλνληαη αλάινγα κε ηελ απόρξσζε.
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο πηζηνπνηεκέλνο κε ISO εθαξκνγήο αζιεηηθώλ
δαπέδσλ ή αιιηώο λα είλαη ζε επίζεκε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία πνπ θάλεη παξόκνηεο ηνπνζεηήζεηο
θαη θαηέρεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ISO 90001 έηζη ώζηε λα ππάξρεη ζρεηηθή πηζηνπνηεκέλε εκπεηξία
πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ. Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε επίζεκε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο πηζηνπνηεκέλνο από αλαγλσξηζκέλν θνξέα
πηζηνπνίεζεο δαπέδσλ παηδηθώλ ραξώλ από Ειιάδα θαη από ην εμσηεξηθό ηνπ πξνηύπνπ ΕΝ 1177
όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηξαπκαηηζκνύ ηεο θεθαιήο (HIC) ή αιιηώο λα είλαη ζε επίζεκε ζπλεξγαζία
κε παξαγσγό εηαηξεία αζιεηηθώλ δαπέδσλ πνπ ε ίδηα θαηέρεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό από
αλαγλσξηζκέλν θνξέα Ειιάδνο θαη εμσηεξηθνύ θαη ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζρεηηθή
εθαξκνγή γηα ηελ ζσζηή δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ. Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα
πηζηνπνηείηαη κε επίζεκε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πεξαησκέλεο επηθάλεηαο
ΕΥΡΩ (Αριθμηηικώς) : 85,00 γηα θεξακηδί θαη πξάζηλε απόρξσζε, νη άιιεο απνρξώζεηο
ζηνηρίδνπλ επηπιένλ 10,00επξώ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν.
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