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Άρθρο Ν73.96.01  Καηαζκεσή αθληηικού, πολσοσρεθανικού  δαπέδοσ  εζωηερικού 
τώροσ ζσνολικού  πάτοσς 11mm 
 

 
Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7396  
 
 
Καηαζθεπή αζιεηηθνύ, πνιπνπξεζαληθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ εζωηεξηθνύ ρώξνπ κε αληηθξαδαζκηθό 
ξνιό πάρνπο δέθα ρηιηνζηώλ  (10mm) θαη ηειηθή επίζηξωζε ζε πάρνο δπν ρηιηνζηώλ (2mm), ρπηήο 
πνιπνπξεζάλεο. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ ην ππόζηξωκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί επηκειώο από ζθόλεο θαη ηπρόλ 
ππνιείκκαηα.  
Ελ ζπλερεία επηθνιιάηαη ην αληηθξαδαζκηθό ξνιό, κε ρξήζε θόιιαο πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθώλ, 
κε θαηαλάιωζε 1kg/m2. 
Αθνινύζωο ζθξαγίδνληαη νη πόξνη ηνπ ξνινύ κε εηδηθό ζθξαγηζηηθό ζηόθν πνιπνπξεζάλεο ζε δύν 
ζηαπξωηέο ζηξώζεηο κε επίπεδε ζπάηνπια θαη θαηαλάιωζε 0,8kg/m2.  Kαηόπηλ εθαξκόδεηαη ην 
αζιεηηθό, ειαζηηθό, απηνεπηπεδνύκελν δάπεδν, ρπηήο πνιπνπξεζάλεο, κε νδνληωηή ζπάηνπια, ζε 
πάρνο ρηιηνζηώλ (2mm) θαη θαηαλάιωζε 2-2,2kg/m2. 
Τέινο, εθαξκόδεηαη καη αληηνιηζζεξή βαθή, ζε δπν ζηαπξωηέο, ζηξώζεηο. 
  
Η απόρξωζε ηεο ηειηθήο επίζηξωζεο είλαη ηεο επηινγήο ηεο Υπεξεζίαο. 
 
Πεξηιακβάλνληαη  ην αληηθξαδαζκηθό ξνιό, ε εηδηθή θόιια, ν ζθξαγηζηηθόο ζηόθνο πνιπνπξεζάλεο, ε 
ρπηή, απηνεπηπεδνύκελε πνιπνπξεζάλε, ε καη βαθή θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαζώο θαη ν 
ζρεδηαζκόο δηαγξακκίζεωλ κε πνιπνπξεζαληθό ρξώκα, εθόζνλ απαηηείηαη. 
 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα παξάγεη ηα ελ ιόγω ζπζηήκαηα θαη λα είλαη ζε επίζεκε ζπλεξγαζία 
κε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ISO 9001 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 αλαγλωξηζκέλν θνξέα 
πηζηνπνίεζεο δαπέδωλ από ην εμωηεξηθό (πρ LABOSPORT, ΕΝ 14904:2006) ή αιιηώο λα είλαη ζε 
επίζεκε ζπλεξγαζία κε παξαγωγό εηαηξεία αζιεηηθώλ δαπέδωλ πνπ ε ίδηα θαηέρεη ζρεηηθό 
πηζηνπνηεηηθό από αλαγλωξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζε εμωηεξηθνύ θαη ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηε ζρεηηθή εθαξκνγή γηα ηελ ζωζηή δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ. Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα 
πηζηνπνηείηαη κε επίζεκε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.     
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαηέρεη πηζηνπνίεζε από αλαγλωξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο 
δαπέδωλ από ην εμωηεξηθό (πρ LABOSPORT, ΕΝ 14904:2006)  ή αιιηώο λα είλαη ζε επίζεκε 
ζπλεξγαζία κε παξαγωγό εηαηξεία αζιεηηθώλ δαπέδωλ πνπ ε ίδηα θαηέρεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό από 
αλαγλωξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζε εμωηεξηθνύ. Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε επίζεκε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.     
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Τηκή αλά ηεηξαγωληθό κέηξν (m2)  
 
 
 

 ΕΤΡΩ            (Ολογράθως) : Πενήνηα πένηε 
           (Αριθμηηικά) :  55,00 

                                  
 
 


