
 

 

 
Α.Τ.     : 1 
Άρθρο : Ν73.94.1 Καηαζκεσή ποδηλαηοδρόμοσ με ειδικό διακοζμηηικό πολσοσρεθανικό 

δάπεδο με έγτρωμα ταλαζιακά ή γρανιηικά αδρανή, ηύποσ 
DECOQUARTZ ζσνολικού πάτοσς 4mm 

 

     Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-7373.1 
 

Καηαζθεπή πνδειαηνδξόκνπ κε έγρξωκα ραιαδηαθά ή γξαληηηθά αδξαλή 
(θνθθνκεηξίαο 0.6-1.2 ρηιηνζηώλ) θαη πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο δπν ζπζηαηηθώλ 
ζπλνιηθνύ πάρνπο 4mm. 
Σε ιεία επηθάλεηα ππνδνκήο από άζθαιην (ακκνάζθαιην) ή ζηεγαλωκέλεο, ιείεο 
ειηθνπηεξνκέλεο ηζηκεληνεπηθάλεηεο, ρωξίο αλεξρόκελεο πγξαζίεο, ε νπνία ζα έρεη 
δηακνξθωκέλε θιίζε 1% γηα ηελ απνξξνή ηωλ όκβξηωλ πδάηωλ. 
Σηηο αζθαιηηθέο επηθάλεηεο εθαξκόδεηαη ωο ππόζηξωκα εηδηθό, επηζθεπαζηηθό, 
αθξπιηθό δάπεδν, ηερληθά ηζνδύλακν κε ην ELASTOSPORT, γηα ηε ζθξάγηζε ηωλ 
πόξωλ θαη ηελ εμνκάιπλζε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πνιπνπξεζαληθή, 
έγxξωκε, αληηνιηζζεξή επέλδπζε ηερληθά ηζνδύλακε κε ην DECOQUARTZ. 
 
Καηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο, επάλω ζε άζθαιην, ε επηθάλεηα ζα αζηαξωζεί ζε 
κηα ή πεξηζζόηεξεο ζηξώζεηο κε ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε ηερληθά ηζνδύλακε κε ηελ 
RITIVEX 1102 γηα ηελ ζωζηή πξόζθπζε ηνπ πιηθνύ, κε θαηαλάιωζε 150-250gr/m2 . 
Όηαλ ην αζηάξη ζηεγλώζεη  εθαξκόδεηαη ην επηζθεπαζηηθό δάπεδν αθξπιηθήο βάζεο 
δπν ζπζηαηηθώλ (ξεηίλε θαη αδξαλή) ζε δπν ή πεξηζζόηεξεο ζηαπξνεηδήο ζηξώζεηο. Η 
εθαξκνγή ζα γίλεη κε ξαθιέηα. 
Αληίζηνηρα ζηα βηνκεραληθά, ειηθνπηεξνκέλα, ηζηκεληνδάπεδα, ε επηθάλεηα ζα 
ηξηθηεί κε  ιεηαληηθέο κεραλέο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρόλ ζαζξώλ ππνιεηκκάηωλ 
θαη ην άλνηγκα ηωλ πόξωλ ηνπ ππνζηξώκαηνο, έηζη ώζηε λα έρνπλ ζωζηή 
πξόζθπζε ηα πιηθά πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηεγλόο 
θαζαξηζκόο ηεο από ζθόλεο – ππνιείκκαηα, κε απνξξνθεηηθή  ζθνύπα. 
Ελ ζπλερεία εθαξκόδεηαη επάλω ζην «ζθξαγηζκέλν» αζθαιηηθό ππόζηξωκα  ή ζην 
ζηεγλωκέλν βηνκεραληθό δάπεδν, ην εηδηθό πνιπνπξεζαληθό αζηάξη δπν ζπζηαηηθώλ 
θαηάιιειν γηα εμωηεξηθέο επηθάλεηεο, ηερληθά ηζνδύλακν κε ην POLYPRIME PU 882, 
κε θαηαλάιωζε 400gr/m2. 
Αθνινπζεί επίπαζε ηεο επηθάλεηαο κε έγρξωκα ραιαδηαθά ή γξαληηηθά αδξαλή, γηα ηε 
δεκηνπξγία αληηνιηζζεξόηεηαο κε θαηαλάιωζε 4kg/m2. Αθνύ απνκαθξπλζνύλ νη 
θόθθνη πνπ δελ επηθνιιήζεθαλ. 
Εθαξκόδεηαη κηα ζηξώζε αθόκε από ην εηδηθό πνιπνπξεζαληθό αζηάξη δπν 
ζπζηαηηθώλ POLYPRIME PU 882, κε θαηαλάιωζε 400gr/m2 θαη επίπαζε ηεο 
επηθάλεηαο κε έγρξωκα ραιαδηαθά ή γξαληηηθά αδξαλή, κε θαηαλάιωζε 1,5kg/m2. 
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε δπν ζηξώζεηο, αθνινπζεί επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο κε 
πνιπνπξεζαληθή επίζηξωζε δύν ζπζηαηηθώλ ηερληθά ηζνδύλακε κε ηελ POLFLOOR 
PU 807, γηα ζηαζεξνπνίεζε, δηαηεξώληαο ηελ αληηνιηζζεξόηεηα ηωλ ραιαδηαθώλ 
αδξαλώλ, εθ λένπ αζηάξωκα θαζώο θαη πνιπνπξεζαληθή επίζηξωζε ζε δπν 
ζηξώζεηο, κε θαηαλάιωζε 300g/m2. 
 
Η απόρξωζή ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζα θαζνξηζηεί κε ππόδεημε ηεο Υπεξεζίαο, 
αλάινγα κε ηνπο θόθθνπο πνπ ζα επηιεγνύλ. 
 



 

 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξνο έγθξηζε 
ζηελ ππεξεζία δείγκα θαη ηερληθά έληππα ηωλ πιηθώλ, ISO 9001 ηνπ ζπλεξγείνπ 
εθαξκνγήο πεξί ηνπνζέηεζεο βηνκεραληθώλ δαπέδωλ, ISO 9001 ηνπ πξνκεζεπηή ηωλ 
πιηθώλ πεξί παξαγωγήο θαη εκπνξίαο δνκηθώλ πιηθώλ θαη ζπζηεκάηωλ θαζώο θαη 
παξνρή γξαπηήο πεληαεηνύο (5) εγγπήζεωο γηα ην ζύζηεκα ηνπ πνδειαηνδξόκνπ 
από ην ζπλεξγείν εθαξκνγήο ηνπ. 

 
 

 
Τηκή αλά ηεηξαγωληθό κέηξν  (m2) πεξαηωκέλεο επηθάλεηαο 
 

 

                   ΕΥΡΩ          (Αριθμηηικώς) :  35,00  
                    (Ολογράθως)    :  ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

 
 
 


