
 

 

 
 

           Α.Τ.1    Ν.Δ-9.3       Καηαζκεσή αθληηικού δαπέδοσ γηπέδοσ handball POLYFLEX AEL 
                             EX ζσνολικού πάτοσς 6-8mm  

  
 
                                            Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΓΟ-4521.Β 

 
Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ basket κε αληηθξαδαζκηθό ξνιό πάρνπο 6mm 
ηερληθά ηζνδύλακν κε ην ISOPOL θαη ρπηή, αθξπιηθήο βάζεο, απηνεπηπεδνύκελε, 
αληηνιηζζεξή ηειηθή επέλδπζε, ηερληθά ηζνδύλακε κε ην ELASTOTURF, 
πιζηοποιημένο δάπεδο από ηη Διεθνή Ομοζπονδία Ανηιζθαίριζης I.T.F 
καηηγορίας 2 medium-slow. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ην ππόζηξσκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί επηκειώο από 
ζθόλεο θαη ηπρόλ ππνιείκκαηα. Δλ ζπλερεία επηθνιιάηαη ην αληηθξαδαζκηθό ξνιό κε 
ρξήζε θόιιαο πνιπνπξεζάλεο δπν ζπζηαηηθώλ ηερληθά ηζνδύλακε κε ηελ PU FLEX 
140 πάλσ ζε ιείν θαιά ζηεγαλνπνηεκέλν βηνκεραληθό δάπεδν ή ζε θιεηζηνύ ηύπνπ 
άζθαιην δάπεδν. Αθνινύζσο ζθξαγίδνληαη νη πόξνη ηνπ ξνινύ κε εηδηθό αθξπιηθό 
ζηόθν θαη μεθηλά ε δηάζηξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε ην ρπηό, ειαζηηθό, 
αληηνιηζζεηηθήο πθήο, 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 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 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 κε πηζηνπνίεζε 
δηεζλνύο νκνζπνλδίαο αληηζθαίξηζεο (ITF) κλάζη 2 MEDIUM-SLOW ή αιιηώο λα 
είλαη ζε επίζεκε ζπλεξγαζία κε παξαγσγό εηαηξεία αζιεηηθώλ δαπέδσλ πνπ ε ίδηα 
θαηέρεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό από ηελ δηεζλή νκνζπνλδία αληηζθαίξηζεο 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  (Ολογράθως) : Τριάνηα Πένηε 
           (Αριθμηηικά) :  35,00 
 

 


