
 

 

 
Α.Τ.1    Ν.Δ-9.3        
Καηαζκεσή αθληηικού δαπέδοσ γηπέδοσ volley ηύποσ WET-POUR POLYFLEX   AEL-EX, 
ζσνολικού πάτοσς 8mm    
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΓΟ-4521.Β 

 
Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ volley κε ρπηό από αλαθπθισκέλν θανπηζνύθ 
(SBR), πάρνπο 6mm θαη κεηέπεηηα ρπηή αθξπιηθήο βάζεο, απηνεπηπεδνύκελε, 
αληηνιηζζεξή ηειηθή επέλδπζε, ηερληθά ηζνδύλακε κε ην ELASTOTURF, πηζηνπνηεκέλν 
δάπεδν από ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο I.T.F. 
 Αξρηθά ε επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ ή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ςεθαζηεί κε 
πνιπνπξεζαληθό primer ηερληθά ηζνδύλακν κε ην POLAPLAST P10, 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. Τν 
ζηξώκα βάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί όζν ην primer είλαη αθόκε 
θνιιώδεο, εληόο 12 σξώλ από ηελ εθαξκνγή ηεο πξώηεο επίζηξσζεο. Η 
ζηεξενπνίεζε ζα ιάβεη ρώξα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, κε ηελ εμάηκηζε ηνπ 
δηαιύηε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ πιηθνύ κε ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία.  
Δλ ζπλερεία ζα ηνπνζεηεζεί έλα ζηξώκα  ξεπζηνύ κίγκαηνο πνιπνπξεζάλεο, ηερληθά 
ηζνδύλακεο κε ηελ  POLAPLAST P13, κε θόθθνπο αλαθπθισκέλνπ θανπηζνύθ 
θνθθνκεηξίαο 0,5-1,5mm. Τν κίγκα απηό ζα απισζεί κε εηδηθό finisher ε κε κύζηξα, 
εηδηθό καζηάξη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηξώκα πάρνπο 6mm πάλσ από ηνλ 
αζθαιηνηάπεηα ή ζην ζηεγαλνπνηεκέλν βηνκεραληθό δάπεδν. Τν κίγκα ζα 
παξαζθεπαζηεί  επηηόπνπ κε ρξήζε αλαδεπηήξα ρακειήο πεξηζηξνθήο (300-600 
ζηξνθέο αλά ιεπηό), 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 ηνπ επηηπγράλεηαη ζε 24- 48 ώξεο), ζα αθνινπζήζεη ε 
εθαξκνγή έηνηκνπ πξντόληνο αθξπιηθήο βάζεο ρσξίο επηπιένλ πξνζζήθε ραιαδηαθήο 
άκκνπ ηύπνπ ζε 3 ζηαπξνεηδείο ζηξώζεηο, ζηελ επηζπκεηή απόρξσζε ζε πάρνο δπν 
ρηιηνζηώλ (2mm). Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξακκνγξάθεζε ηνπ γεπέδνπ κε 
ρξώκα πςειώλ αληνρώλ θαηάιιειν γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, κε βάζε από αθξπιηθέο 
ξεηίλεο, ηερληθά ηζνδύλακε κε ην ELASTOMARK. 
Ο Αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Υπεξεζία ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό I.T.F 2 CATECORY-MEDIUM-SLOW αλαθνξηθά 
κε ηελ ηειηθή επέλδπζε ηνπ δαπέδνπ, πξνο έγθξηζε θαζώο επίζεο θαη ISO 9001 πεξί 
πηζηνπνίεζεο ζηελ ηνπνζέηεζε αζιεηηθώλ δαπέδσλ είηε ηνπ ηδίνπ είηε ηνπ ζπλεξγείνπ 
εθαξκνγήο ζην νπνίν ζα αλαζέζεη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζα πξέπεη λα θαηέρεη 
ηα 2 αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ζηελ θπξηόηεηα ηνπ. 

 
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πεξαησκέλεο επηθάλεηαο 

 
    ΕΥΡΩ  (Ολογράθως) : Σαράνηα 
           (Αριθμηηικά) :  40,00 

 
 


