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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȁȚșȩțĲȚıĲȠȚ ĲȠȓȤȠȚ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-01-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ μİ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İʌȚȤȡȚıμȑȞȦȞ Ȓ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȦȞ ıİ ıȣȞȒșȘ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İıȦĲİȡȚțȫȞ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
Įʌȩ ĳȣıȚțȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȟȩȡȣȟȘ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ:
Į)

μİĲȐ Įʌȩ ıʌȠȡĮįȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȣıĲȐșİȚȐȢ ĲȠȣȢ (ĮȡȖȠȓ ȜȓșȠȚ –
ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ),

ȕ)

μİĲȐ Įʌȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ İȓĲİ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ İȟȩȡȣȟȒȢ ĲȠȣȢ, İȓĲİ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ
țĮȞȠȞȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ țĮȚ įȚĮțȡȚĲȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ (ȘμȚȜĮȟİȣĲȠȓ ȜȓșȠȚ – ȘμȚȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ),

Ȗ)

μİĲȐ Įʌȩ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȞ ĲȩʌȠ İȟȩȡȣȟȒȢ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ țĮȞȠȞȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ
ıİ ıĲĮșİȡȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ (ȜĮȟİȣĲȠȓ ȜȓșȠȚ – ȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ).

Ǿ ʌȡȠȑȜİȣıȒ ĲȠȣȢ (ĲȩʌȠȢ İȟȩȡȣȟȘȢ – ʌȑĲȡȦμĮ), Ƞ ȕĮșμȩȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ, ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ Ș ȣĳȒ
ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ μİȖȑșȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȠ ĲȣȤȩȞ İʌȓȤȡȚıμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1996

Eurocode 6: Design of masonry structures.-- ǼȊȇȍȀȍǻǿȀǹȈ 6: ȈȤİįȚĮıμȩȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 459-01 E2+AC

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria. -ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete. -- ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ
Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ EN 1015-11

Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural
andcompressive strength of hardened mortar. -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȐμȥȘ
țĮȚ șȜȓȥȘ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ EN 12620

Aggregates for concrete -- ǹįȡĮȞȒ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13139

Aggregates for mortar -- ǹįȡĮȞȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 12878

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or
lime. Specifications and methods of test -- ȋȡȦıĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȖȚĮ ĲȠ
ȤȡȦμĮĲȚıμȩ įȠμȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ/țĮȚ ıĲȠȞ
ĮıȕȑıĲȘ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 10080

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
requirements. -- ȋȐȜȣȕİȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȈȣȖțȠȜȜȒıȚμȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ
- īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ – ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ĭȣıȚțȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ, Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĮʌȠțȠʌȒȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ȜĮĲȠμİȓȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪȖȤȡȠȞİȢ μȑșȠįȠȚ İȟȩȡȣȟȘȢ, țȠʌȒȢ țĮȚ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ȫıĲİ ĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ
Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ.
ȉĮ ĳȣıȚțȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ 2 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1996.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ȠȚ ĮʌȠțȠʌĲȩμİȞȠȚ ȩȖțȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ İȖțȜȚμĮĲȚıșȠȪȞ
ıĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
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Ǿ ȜĮĲȠμȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ įȫıİȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĲȚμȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
İȟȠȡȣııȩμİȞȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩ țĮȚ ȑȤȠȣȞ įȠțȚμĮıșİȓ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ
μİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
Į)

ĲȘȞ ĳĮȚȞȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ,

ȕ)

ĲȘȞ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĳșȠȡȐ),

Ȗ)

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıİ ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥȘȢ țĮȚ ĳȠȡĲȓȠ țȡȠȪıȘȢ,

į)

ĲȘȞ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ (ȕĮșμȩȢ İȣțȠȜȓĮȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ),

İ)

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ,

ıĲ) ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲĮ ȠȟȑĮ,
ȗ)

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ĳȦĲȚȐ (ȠȡȚıμȑȞȠȚ ȜȓșȠȚ ĮʌȠıȣȞĲȓșİȞĲĮȚ),

Ș)

ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ıİ Ȟİȡȩ.

ǼʌȓıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ įȫıİȚ țĮĲȐȜȠȖȠ ȑȡȖȦȞ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ İȓȞĮȚ İμĳĮȞȒ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ, μİ ĲȚȢ ȤȡȠȞȠȜȠȖȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚıțİĳșİȓ ĲȠ ȜĮĲȠμİȓȠ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ.
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ȞİȠİȟȠȡȣııȠμȑȞȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ
ȟĮȞĮȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲİįȐĳȚıȘ.
ȉĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜİȖμȑȞĮ ȩĲȚ:
ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȩȜȠȚʌĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ȤȫμĮĲĮ Ȓ ʌĮȚʌȐȜȘ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ, ȡȒȖμĮĲĮ Įʌȩ ĳȠȡĲȓĮ, ʌĮȖİĲȩ Ȓ
ĲȚȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ μİȖȑșȠȣȢ, μȠȡĳȒȢ țĮȚ ȕĮșμȠȪ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.

4.2

ȉıȚμȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ ȇortland

ȉȪʌȠȚ CEM I, CEM II, CEM IV, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197-01, ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ
ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ Įʌȩ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ Ȓ țĮțȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ĲȣȤȩȞ ıȤȘμĮĲȚıșȑȞĲİȢ
ıȕȩȜȠȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȡȓȕȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ ıĲȠ ȤȑȡȚ.
Į)

ȉıȚμȑȞĲȠ țȠȚȞȩ (ȖțȡȚ).

ȕ)

ȉıȚμȑȞĲȠ Ȝİȣțȩ.

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ C20/25 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȈțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȀȉȈ) țĮȚ Ƞ ȤȐȜȣȕĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10080.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȠ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 206-01 țĮȚ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
1996 ʌĮȡȐȖȡ. 3.3.2.

4.3

ǹıȕȑıĲȘȢ

ǹıȕȑıĲȘȢ ǹİȡȚțȩȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 459-01 Ǽ2 + AC: ȉȪʌȠȚ CL 90 țĮȚ CL 80.
Į)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ʌȠȜĲȩ. ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ  70% țĮȚ  45%, țȠȜȜȫįȠȣȢ ȣĳȒȢ ȤȦȡȓȢ ȟȑȞİȢ
ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȟİȡȐ ȐȜĮĲĮ ĲȠȣ ĮıȕİıĲȓȠȣ.

ȕ)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ıțȩȞȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ.
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4.4

©

Ǽȁȅȉ

ǹįȡĮȞȒ

ǹįȡĮȞȒ șȡĮȣıĲȐ Ȓ ıȣȜȜİțĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12620 + ǹ1 țĮȚ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
13139.
4.4.1

ǱμμȠȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

-

ĬȡĮȣıĲȒ Ȓ ıȣȜȜİțĲȒ țȠțțȠμİĲȡȘμȑȞȘ,

-

0/7, 0/5 ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ,

-

0/3 μİıȩțȠțțȘ,

-

0/1 ȜİʌĲȩțȠțțȘ,

-

țĮșĮȡȒ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ĮȡȖȚȜȚțȑȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȕȜĮʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ ıȪȞșİıȘ.

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ Ș ȐμμȠȢ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȑĲȡȦμĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ȜȓșȠȚ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ İȓȞĮȚ
ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
īİȞȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ ȐμμȠȢ μİ ȖȦȞȚȫįİȚȢ țȩțțȠȣȢ (șȡĮȣıĲȐ) Ȓ μȓȖμĮ ȐμμȦȞ μİ ȖȦȞȚȫįİȚȢ țĮȚ
ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ (ıȣȜȜİțĲȐ ȣȜȚțȐ).

4.5

ȃİȡȩ

īİȞȚțȐ ĲȠ ʌȩıȚμȠ Ȟİȡȩ șİȦȡİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ1 īİȞȚțȫȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 1008.

4.6

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ

ǿıȤȪȠȣȞ ȖİȞȚțȫȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 480-01 Ǽ2 țĮȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 934-02/ǹ1.
4.6.1

ȋȡȦıĲȚțȑȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ EN 12878 Ǽ2 + AC
ǹȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜİʌĲȒȢ țȩȞİȦȢ2, ĮįȚȐȜȣĲİȢ ıĲȠ Ȟİȡȩ, ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲȚȢ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ (ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮıȕȑıĲȘ).
ǻİȞ șĮ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȤȡȦıĲȚțȑȢ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ (ʌȠȡȫįȘ)
țĮȚ ȞĮ ĮȜȜȠȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ İȚțȩȞĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
4.6.2

ȉȡȓμμĮ ȠʌĲȒȢ ĮȡȖȓȜȠȣ (țȠȣȡĮıȐȞȚ) Įʌȩ țİȡĮμȓįȚĮ țĮȚ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ

ȉĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ.
4.6.3

ȇİȣıĲȠʌȠȚȘĲȑȢ, ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ, ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ İȖțİțȡȚμȑȞĮ ʌȠȣ įİȞ
ĮĳȒȞȠȣȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲĮ ȓȤȞȘ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ

ȉĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȣȜȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ.

1 ǱȜȜȠ Ȟİȡȩ ; įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȞĲȠȪ ʌȩıȚμȠ Ȓ, ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ, įİȞ İʌĮȡțİȓ
2 ȜİȚȠĲȡȚμȑȞİȢ Ȓ țȠȞȚȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ;
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ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ȜȚșȠįȠμȑȢ

ȈȪȞįİıμȠȚ ȤȣĲȠȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Įʌȩ:
Į)

μȩȜȣȕįȠ Ȓ

ȕ)

İȚįȚțȐ țȡȐμĮĲĮ Ȓ

Ȗ)

ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ Įʌȩ:
Ț)

ȤĮȜțȩ

ȚȚ)

ĳȦıĳȠȡȠȪȤȠ ȠȡİȓȤĮȜțȠ

ȚȚȚ)

ȤȐȜȣȕĮ ĮʌȜȩ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 5.1 ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1996.

ȅȚ ıȪȞįİıμȠȚ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ
Ȓ ıțȣȡȩįİμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 5.2 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1996.

4.8

ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țȚȞȠȪμİȞȦȞ ĮȡμȫȞ

Į)

ȂĮıĲȓȤİȢ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȓįȚĮ (ȆȡȩĲȣʌȠ BS 4254)

ȕ)

ȂĮıĲȓȤİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ıȚȜȚțȩȞİȢ (ȆȡȩĲȣʌȠ BS 5889)

ȅȚ μĮıĲȓȤİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲĮ ȓȤȞȘ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣȢ
μİ ĮȣĲȐ. ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİȚ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.

4.9

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȣȜȚțȫȞ – ǻİȓȖμĮĲĮ

īȚĮ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ įİȓȖμĮĲĮ ıİ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ μȑȖİșȠȢ țĮȚ
ĮȞ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȩ ıİ ĳȣıȚțȩ μȑȖİșȠȢ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȐ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ, ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ ȣʌȠįȠȤȫȞ ȖȚĮ ıȣȞįȑıμȠȣȢ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ. Ȉİ ȑȖȖȡĮĳȩ ĲȠȣȢ șĮ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ȜȓșȦȞ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ
ĮȣĲȑȢ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ. ǼʌȓıȘȢ μİ įİıμİȣĲȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ șĮ įȘȜȫȞȠȣȞ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ʌĮȡĮȖȐȖȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ
İȓįȘ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıĲȚȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ
ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ.
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ,, ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ,
ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ, țĮȚ ĮĳȠȪ
ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ Ș ȓįȚĮ ȦȢ ȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȚȖμȐĲȦȞ ț.Ȝʌ. țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ʌȡȠμȘșİȣĲȑȢ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ
ȑȡȖȠ.

4.10 ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
4.10.1 ȁȓșȠȚ
ǹȡȖȠȓ ȜȓșȠȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȤȪμĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ:
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-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣȢ,

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȩȡȣȟȘ, ĲȠȞ ĲİμĮȤȚıμȩ, ĲȚȢ μİĲĮĳȠȡȑȢ țĮȚ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ,

-

ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ʌȠȜȪ Įʌȩ ĲȠ įİȓȖμĮ,

-

İȓȞĮȚ İʌȚįİțĲȚțȐ ıʌȠȡĮįȚțȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĮȡμȠȪȢ ȑȦȢ 25 mm ĲȠ ʌȠȜȪ.

©
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ǾμȓȟİıĲȠȚ ȜȓșȠȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ĲĮȟȚȞȠμȘμȑȞȠȚ țĮĲȐ μȑȖİșȠȢ μİ ĲȠȣȢ
ȖȦȞȚȩȜȚșȠȣȢ ȤȦȡȚıμȑȞȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȘ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ:
-

-

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣȢ,
įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȩȡȣȟȘ, ĲȘȞ țȠʌȒ, ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ĲȘ μİĲĮĳȠȡȐ
ĲȠȣȢ,
ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ ĲĮ ıȤȒμĮĲȐ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ țĮȚ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ įİȓȖμĮ,
Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ İμĳĮȞİȓȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ
įİȓȖμĮ,
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȚıĲȠȪȞ μİ ĮȡμȠȪȢ Įʌȩ 8 ȑȦȢ 15 mm.

ȁĮȟİȣĲȠȓ ȜȓșȠȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȜȑĲİȢ ĲĮȟȚȞȠμȘμȑȞȠȚ țĮĲȐ μȑȖİșȠȢ μİ ĲȠȣȢ ȖȦȞȚȩȜȚșȠȣȢ ȤȦȡȚıĲȐ. ȉĮ
İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ, șȠȜȓĲİȢ, țȜİȚįȚȐ, țȠȡȞȓȗİȢ, țȣμȐĲȚĮ, ʌȠįȚȑȢ, ĮȞȫĳȜȚĮ țȜʌ., șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĮȡȚșμȘμȑȞĮ
ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ȐμİıĮ.
ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ:
-

-

-

įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĲȠȣȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ,
įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȒȜșĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȩȡȣȟȘ, ĲȘȞ țȠʌȒ, ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘ
μİĲĮĳȠȡȐ, Ȓ țĮȚ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ,
ĲĮ μİȖȑșȘ, ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ țĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ
țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ įİȞ įȚĮĳȑȡȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ įİȓȖμĮ,
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȚıĲȠȪȞ μİ ĮȡμȠȪȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 5 mm.

4.10.2 ȂİȖȐȜĮ țȠμμȐĲȚĮ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, țĮȚ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıȘμİȚȦμȑȞȘ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ įȚĮıĲȡȦμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ,
ȫıĲİ Ș țȠʌȒ ĲȠȣȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĮȣĲȒȞ
ȀĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȑįȡĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚĮıĲȡȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
īİȞȚțȐ įİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș țȠʌȒ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ǹȞ ȩμȦȢ ȖȚĮ ıȠȕĮȡȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ,
ĲȩĲİ șĮ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ ıİ İȚįȚțȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ȤȫȡȠ.
ȉĮ ȜȠȚʌȐ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıİıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ
ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, İȓȞĮȚ
ʌȡȩıĳĮĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ǹȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
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4.11 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȅȚ ȜȓșȠȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ ıİ ȟȘȡȩ, țĮșĮȡȩ ȤȫȡȠ, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ Ȓ șĮ
ȜȚμȞȐȗȠȣȞ ȪįĮĲĮ, țĮȚ șĮ ʌȡȠĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ȜİțȚȐıμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ țĮȚ țȠȞȚȐμĮĲĮ, țĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ.
ǼȚįȚțȐ, ȠȚ ȜĮȟİȣμȑȞȠȚ ȜȓșȠȚ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ ȠȚ ĲİȤȞȘĲȠȓ ȜȓșȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȚ ʌȐȞȦ ıİ ȟȪȜȚȞȠ
įȐʌİįȠ μİ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȠȪȢ ȟȪȜȚȞȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ıİȚȡȐ İȞıȦμȐĲȦıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȡȓșμȘıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ (ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ Ȓ ȤȪμĮ), ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȟȘȡȩ,
ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ μİ ıțȜȘȡȩ įȐʌİįȠ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘ ȕȡȠȤȒ, ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ țȠȞȚȐμĮĲĮ,
ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ȐȜȜİȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȅȚ ıȐțȠȚ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıİ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ʌȐȞȦ ıİ ȟȪȜȚȞİȢ
ʌĮȜȑĲİȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȜȚșȠįȠμȫȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, țĮȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ,
μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ-ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ-ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2,
ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȦȡȓμĮȞıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ İįȡĮıșİȓ Ș ȜȚșȠįȠμȒ(ĳȑȡȦȞ
ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ ,șİμȑȜȚĮ ț.Ȝ.ʌ).
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5.3

©

Ǽȁȅȉ

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ

ǵȜİȢ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ - ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĲİȜİȚȦμȑȞİȢ, İȜİȖμȑȞİȢ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ, ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ țȜʌ. ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȐȤȘ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ Ȓ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ
ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ ʌȜȪıȘȢ.

5.4

ȋȐȡĮȟȘ – ǲȜİȖȤȠȢ – ǹʌȠįȠȤȒ

ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲȠ įȐʌİįȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȡȐμμĮĲĮ
țȡİμĮıμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș
țĮĲĮıțİȣȒ İȣșȪȖȡĮμμȦȞ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȅȚ ȤĮȡȐȟİȚȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
ıĲĮșİȡȫȞ ıȘμİȓȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İʌȓʌİįȠ, ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ
İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.

5.5

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ – ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ
ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ Ȓ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įȚȑȜİȣıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ țȜʌ. șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚȑȜİȣıȘ ĮȖȦȖȫȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ "ĳȦȜİȫȞ",
șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșİȓ İȪțȠȜĮ, Ȓ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȜȠȪʌȚĮ.

5.6

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ įȩμȘıȘȢ

īȚĮ țȐșİ ĲȠȓȤȠ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞȚĮȓȠȢ ĲȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌȚȠ țȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȉȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ȉȪʌȠȢ
(ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 99802 Ǽ2 ȆȚȞ. Ȇ2)

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ
ıİ șȜȓȥȘ (N/mm2)
(ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 1015-11)

Ȃ1

1,00

ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ
țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.
(ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-02 Ǽ2 ȆȚȞ.Ȇ3)
ȉıȚμȑȞĲȠ

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ǹįȡĮȞȒ

0

1 - 1,5

4-5

Ȃ1

1,00

1

1-2

6-9

Ȃ2.5

2,50

1

1

6

Ȃ5

5,00

1

0 - 0,5

3 - 4,5

.

ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ıİ ĮȣĲȒȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌ’ ȩȥȘ ȩĲȚ 7 ȩȖțȠȚ ȞȦʌȒȢ ȐμμȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ 5
ȩȖțȠȣȢ ȟİȡȒȢ ȐμμȠȣ.
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮıȕȑıĲȠȣ ȑȦȢ 50%, ȤȦȡȓȢ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ, ȖȚĮ
ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ İțĲȩȢ įȠȤİȓȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ıİ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ 25%.
ȋȡȦıĲȚțȒ ȪȜȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩ μȓȖμĮ ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȑȦȢ 5% ĲȘȢ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ (ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ
ĮıȕȑıĲȘȢ). ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıĲĮșİȡȫȞ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮȢ (ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪ, ȚįȚȠĲȒĲȦȞ), μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ μȚȖμȐĲȦȞ (ȤĮȡμĮȞȚȫȞ).
ȉȡȓμμĮ ȠʌĲȒȢ ĮȡȖȓȜȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩ μȓȖμĮ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ Ȃ1 ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ¼
ȑȦȢ ½, ȤȦȡȓȢ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ.
ȂĮțȡȠıțȠʌȚțȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩȤȡȦμȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȑȡȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ıĳĮȓȡĮ İȪʌȜĮıĲȘ țĮȚ
ıȣȞİțĲȚțȒ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ȆĮȡĮıțİȣĮıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ ĳȣȜȐııİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘ ȤȐȞİȚ Ȟİȡȩ, ȞĮ μȘȞ
įȑȤİĲĮȚ ȟȑȞĮ ıȫμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȕȡȠȤȒ, ȒȜȚȠ, țȡȪȠ, ȗȑıĲȘ).
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (Ĭ4°) Ȓ țĮȪıȦȞĮ (Ĭ38°) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ (ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μȓȖμĮ) įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȟĮȞĮįȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
ȋȡȦıĲȚțȑȢ ȪȜİȢ țĮȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȖȚĮ ȞĮ μȘ
ȤȡȦμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȜȐșȠȢ ȜȓșȠȚ țĮȚ ȐȜȜĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5.7

ȆȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ - ǼʌȚȜȠȖȒ μİȖȑșȠȣȢ ȜȓșȦȞ - ǼȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ – ǹȞȫĳȜȚĮ – ȆȠįȚȑȢ

ȉȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ șĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ,
ȑĲıȚ ȫıĲİ ı' ĮȣĲȩ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ȑȞĮȢ ȜȓșȠȢ Ȓ ĮțȑȡĮȚȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ȜȓșȦȞ (Ȟ) țĮȚ ĮȡμȫȞ (Ȟ-1) μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
įȚȐıĲĮıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ (t) ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȪȥȠȢ (h) țĮȚ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/36 Ȓ l/36.

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/20 Ȓ l/20.

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ μİȚȦșİȓ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞįȚȐμİıȦȞ ıĲȪȜȦȞ (ıĲȪȜȠȚ
İȞȓıȤȣıȘȢ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȞĲĮȖμȑȞȦȞ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȩĲİ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣ, t t l/20 țĮȚ

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, t t l/10

ȩʌȠȣ (l) ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȓȤȠȣ μİĲĮȟȪ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ.
ȅȚ ıĲȪȜȠȚ İȞȓıȤȣıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ ĲĮ 3/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ
0,25 m țĮȚ ʌȜȐĲȠȢ (ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) 0,25 m țĮȚ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 μİ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/10.
ȈĲȠȣȢ ȣȥȘȜȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 2,20 m ȪȥȠȣȢ, ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ
(ıİȞȐȗ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠȣ μİ ĲĮ 3/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ȩȤȚ
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μȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ 0,25 m, ȪȥȠȣȢ 0,25 m, μİ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ 8/15. ȅȚ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ
ȗȫȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĮȞȐʌĲȣȖμĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȈĲĮ țȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ ȠȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 1,50 m.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȠȚ ıĲȪȜȠȚ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ ȠȚ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ μȚțȡȩĲİȡȠ
Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ȞĮ İʌİȞįȪȠȞĲĮȚ μİ ȜȓșȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ μȓĮ Ȓ țĮȚ ĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ. ȅȚ ȜȓșȠȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ μİ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ
ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĮȞȐ ȜȓșȠ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȜȠȟȐ țĮȚ İȚıȤȦȡȠȪȞ ıĲȠ 1/2 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ȜȓșȠȣ țĮȚ ıĲȠ 1/3 ĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ.
ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ț.Ȝʌ.) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĲȘȢ
İȞȚıȤȣĲȚțȒȢ ȗȫȞȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7).
ȅȚ İʌİȞįȪıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ȜİȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ įȚĮȡȡȠȒ ĲȦȞ
ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ țĮȚ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȠȣȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.
ǹȞȫĳȜȚĮ – ȆȠįȚȑȢ
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ (ʌȩȡĲİȢ, ʌĮȡȐșȣȡĮ ț.Ȝʌ.) ȑȦȢ 1,50 m ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ ĲȠȣȢ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ, įİȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ, Įʌȩ 1,50 ȑȦȢ 3,00 m, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚȠ įȠțȩȢ
ȪȥȠȣȢ 0,35 m μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/12,5 țĮȚ
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ, Įʌȩ 3,00 m ȑȦȢ 4,50 m, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚȠ įȠțȩȢ
ȪȥȠȣȢ 0,45 m μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ16 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/12,5.
ȅȚ įȠțȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ ıİ μȒțȠȢ 0,40 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ įİȞ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȠțȩȢ ȩʌȦȢ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ, İȓĲİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, İȓĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ. ȉȠ μȒțȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ l/10 ȩʌȠȣ (l) ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ ĲĮ 0,20 m.
ȉȠ μȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȓȤȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȐȞȦ ĲȦȞ 4,00 m.
ȈĲȚȢ ʌȠįȚȑȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ 0,20 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ʌȠįȚȐ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȩμȠȚĮ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ.
ǹȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ μİ ȜȓșȠȣȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ıĲȪȜȠȚ țĮȚ ȠȚ ȗȫȞİȢ İȞȓıȤȣıȘȢ.
ȂȠȞȠȜȚșȚțȐ ĮȞȫĳȜȚĮ, ʌȠįȚȑȢ, ʌĮȡĮıĲȐįİȢ țȜʌ. Įʌȩ ĳȣıȚțȩ ʌȑĲȡȦμĮ Ȓ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıĲȚȢ ĮĳĮȞİȓȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ:
Į)

ȖȚĮ ĮȞȪȥȦıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ μİ μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ,

ȕ)

ȖȚĮ ȠȡȖĮȞȚțȒ ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȞ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲȠȓȤȠ,

Ȗ)

ȖȚĮ ĮȡȓșμȘıȒ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ μİ ĲȠȞ ıȦıĲȩ ĲȡȩʌȠ.

5.8

ǼʌȚȜȠȖȒ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ – ȁȐȟİȣıȘ

ǹȞ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ, șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȜȓșȠȚ Įʌȩ ʌȑĲȡȦμĮ ʌȠȣ
ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ șİȡμȩĲȘĲĮ, ĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ, ĲĮ țĮȣıĮȑȡȚĮ, ĲȘȞ ȩȟȚȞȘ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ. ȈȤİĲȚțȐ șĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
ȣʌ’ ȩȥȘ țĮȚ ĲȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ.
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Ǿ ĮʌȠțȠʌȒ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠȞ ȫıĲİ Ș įȚĮıĲȡȦμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ʌİĲȡȫμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȚȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ μİĲĮȕȚȕĮȗȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ.
ȂİȖȐȜĮ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȚȢ ĮĳĮȞİȓȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĮȡȓșμȘıȘ, ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȘ, μİĲĮĳȠȡȐ μİ
μȘȤĮȞȚțȐ μȑıĮ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡȖĮȞȚțȒ ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȞ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲȠȓȤȠ.
ȉĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȠȤȒ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȜȓșȠȣȢ
ȖȚĮ:
-

ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ ȕȜȐȕİȢ (ʌ.Ȥ. ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ) țȠȞĲȐ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ,

-

ȞĮ ĮĳȒȞȠȣȞ ȞĮ İțĲȠȞȫȞİĲĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȣȤȩȞ ıȦȡİȣșİȓ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ μİ ıȣȞįİĲȚțȒ ȪȜȘ ĮıȕȑıĲȘ ȡȘȖμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ıȣȡȡȚțȞȫȞȠȞĲĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ țĮȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȑȖȤȡȦμĮ,
ĮʌȠįȓįȠȣȞ țĮȜȪĲİȡĮ ĲȠȞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȐμμȠȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ʌȑĲȡȦμĮ (ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ
İʌȚșȣμȘĲȩ ȞĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ).
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ μİ ıȣȞįİĲȚțȒ ȪȜȘ ĮıȕȑıĲȘ ʌȒȗȠȣȞ ĮȡȖȩĲİȡĮ, ȚįȓȦȢ μİ țȡȪȠ țĮȚȡȩ. ǵĲĮȞ țȐȞİȚ țȡȪȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ μİ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȒ.

5.9
5.9.1

ȀĲȓıȚμȠ ĲȠȓȤȦȞ
ǹȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ

ȅȚ ȜȓșȠȚ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȠȓ, įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȐȞȦ ĲȠȣȢ ʌĮȚʌȐȜȘ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ įȚĮȕȡĮȤİȓ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș țĮȞȠȞȚțȒ ʌȒȟȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.
ȅȚ ȜȓșȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıİ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȘ ıĲȡȫıȘ (μĮȟȚȜȐȡȚ) Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȐȤȠȣȢ 15 İț.
ȠʌȜȚıμȑȞȘ μİ ʌȜȑȖμĮ 2,5 kg/m² (țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ) Ȓ ȠʌȜȚıμȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ıĲĮĲȚțȒ μİȜȑĲȘ,
țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȜȓșȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ μĮȟȚȜȐȡȚ țȠȜȣμȕȘĲȒ, ʌȐȞȦ ıİ țȠȞȓĮμĮ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȓ
μȩȞȠ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ.
ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȜȓșȠ ȤȦȡȚıĲȐ ĲȩıȠ, ȫıĲİ Ƞ ȜȓșȠȢ ȞĮ İįȡĮıĲİȓ ʌȜȒȡȦȢ ı’ ĮȣĲȩ țĮȚ ȞĮ
ȖİμȓıȠȣȞ μİ ĮȣĲȩ ȩȜİȢ ȠȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ țĮȚ ĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țİȞȐ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ʌȠȣșİȞȐ ĮȡμȩȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Įʌȩ 25 mm. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ȟİȤİȚȜȓȗİȚ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ țĮȚ ĲȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ
μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ. Ǿ İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ țĲȓȗİĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȑĲıȚ, ȫıĲİ țȐșİ ȜȓșȠȢ ȞĮ İįȡȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
μİĲĮȕȚȕȐȗİȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ įȪȠ ȜȓșȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, μİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ țĮȜȐ ȖİμȚıμȑȞȠȣȢ μİ
țȠȞȓĮμĮ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȤĲȓȗȠȞĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ țĮȚ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ ĮȞȐ m²
İȖțȐȡıȚȠ ȜȓșȠ İȞĮȜȜȐȟ, ʌȠȣ İȚıȤȦȡİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȠ 1/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ʌĮȡİȚȐȢ. ȅȚ ıȣȞįİĲȒȡȚȠȚ
ȜȓșȠȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮμʌİȡİȓȢ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İȣȞȠȠȪȞ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ǹȞȐ 0,80 m ʌİȡȓʌȠȣ, ĲȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ĮȜĳĮįȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ȘμȑȡĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ
İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ȠȚ ĮȞȫĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȚȢ țĮĲȫĲİȡİȢ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ.
ȅȚ ȖȦȞȓİȢ, ȠȚ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ, ȠȚ ȜĮμʌȐįİȢ țĮȚ ĲĮ ĲȑȡμĮĲĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȖȦȞȚȩȜȚșȠȣȢ
(ȘμȚȜĮȟİȣĲȠȓ ȖȦȞȚĮıμȑȞȠȚ ȜȓșȠȚ). ȉȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ Ƞ ʌȡȫĲȠȢ țȐșİĲȠȢ ĮȡμȩȢ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȖȦȞȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ 4/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ ĲĮ 2/5 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ.
ȅȚ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ (ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ), İȓĲİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠ țĲȓıȚμȠ, İȓĲİ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ
ĲȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ.
ȀĮĲȫĳȜȚĮ, ʌȠįȚȑȢ țĮȚ ĮȞȫĳȜȚĮ Įʌȩ ȠȜȩıȦμĮ ȜȓșȚȞĮ Ȓ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ
ĲȠȣȢ, șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ĳȠȡĲȓĮ (įİȞ șĮ ĳȠȡĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌȑȡĮ Įʌȩ ĲȠ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) țĮȚ
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șĮ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ȖȚĮ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ Įʌȩ ĲĮ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ȕȑȜȘ.
ȂȩȜȚȢ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ, ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ ʌȠȣ țĲȓıĲȘțİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ
ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ ȕȠȪȡĲıĮ.
ȅȡȚȗȩȞĲȚİȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ, ʌȐȤȠȣȢ İȞȩȢ ȜȓșȠȣ ĲȠ ʌȠȜȪ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ȜȓșȠȣȢ μİ μȑȖİșȠȢ ĲȑĲȠȚȠ,
ȫıĲİ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ ĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ țĮȚ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ μȚıȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ. ǹȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠıĲȣȜȫȞȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ
țĲȓıȚμȠ įȪȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĳȠȡĲȓĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.
5.9.2

ǾμȚȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ μİ ȘμȚȜĮȟİȣĲȠȪȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȜȣȖȦȞȚțȠȪ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ.
ȅȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȓ ȜȓșȠȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȚıĲȠȪȞ ĮțĮȞȩȞȚıĲĮ, ȥİȣįȠȧıȩįȠμĮ (ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ĮȞȚıȠȨȥİȓȢ ıĲȡȫıİȚȢ) Ȓ
ȚıȩįȠμĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȚıȠȨȥİȓȢ ıĲȡȫıİȚȢ).
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȑȢ țĮȚ ĲμȒμĮ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 mm Įʌȩ ĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ ʌȡȠȢ
ĮȣĲȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȕĮșμȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȚİȢ țĮȚ
țĮȜȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ. ȉȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ șĮ ȑȤİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕĮșμȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĮȡμȠȪȢ 8-15 mm țĮȚ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș İμʌȜȠțȒ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ Ș
ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ), μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȞĮ
μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ μȩȞȠȞ ıĲȠ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ.
5.9.3

ȁĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ μİ ʌȜȒȡȦȢ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠȣȢ ȚıȠμİȖȑșİȚȢ ȜȓșȠȣȢ ʌȠȜȣȖȦȞȚțȠȪ Ȓ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȠȪ ıȤȒμĮĲȠȢ.
ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȩȥȘ ĲȦȞ ȜĮȟİȣĲȫȞ ȜȓșȦȞ șĮ ȜĮȟİȪİĲĮȚ ȠμȠȓȦȢ țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 mm, țĮȚ ĲȠ İȞ
İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ ȩȥȘ İıȦĲİȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ȫıĲİ Ș ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȜĮȟİȣȩμİȞȘ ȜȦȡȓįĮ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ. ȉȠ “țȐșİĲȠ” ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ȠȡĮĲȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȜȓșȠȣ țĮȚ ĲȠ ȜĮȟİȣĲȩ ĲμȒμĮ ĲȦȞ 50
mm ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ șĮ ȑȤİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕĮșμȩ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ
ĮȡμȠȪȢ 0-8 mm țĮȚ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș İμʌȜȠțȒ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İμĳĮȞȫȞ ȩȥİȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ȦȢ:
1.

ȜİȓĮ ıĲȚȜʌȞȒ.

2.

ȜİȓĮ μĮĲ.

3.

ȜİȓĮ įȚĮ ĮμμȠȕȠȜȒȢ.

4.

ȜİȓĮ ĲİȤȞȘĲȐ ʌĮȜĮȚȦμȑȞȘ (tumbled).

5.

ȤĲȣʌȘĲȒ.

6.

ȤĲİȞȚıĲȒ Ȓ ȖȡĮμμȦĲȒ.

7.

ıțĮʌȚĲıĮȡȚıĲȒ.

ȈĲĮ 5 țĮȚ 6 μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ȜİȓĮ ıĲȚȜʌȞȒ Ȓ μĮĲ ȗȫȞȘ μİ ʌȜȐĲȠȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
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ǹʌȩ ĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȓįȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ μȩȞȠȞ ĲĮ 1, 2 țĮȚ 7 ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ μȘįİȞȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ.
ȉȠ țĲȓıȚμȠ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ĮȡȖȠȜȚșȠįȠμȒ) μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȞĮ μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ȩȤȚ μȩȞȠ ıĲȠ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ĲμȒμĮ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ȚıȠʌĮȤİȓȢ, ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ȠįȘȖȫȞ.
ǼĳȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ Ș ʌȜȠțȒ ĲȠȣȢ įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ıȪȞįİıȘ, μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ıȣȞįȑıμȦȞ.
ȅȚ ıȪȞįİıμȠȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İıȠȤȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ ıĲĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ țĮȚ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȣĲȠȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ (μȠȜȪȕȚ, İȚįȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ), İȓĲİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ Įʌȩ ȤĮȜțȩ,
ĳȦıĳȠȡȠȪȤȠ ȠȡİȓȤĮȜțȠ, Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ țĮȚ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȠȓ Įʌȩ ĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȠȚ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲȦȞ ıȣȞįȑıμȦȞ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȚȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ʌȡȠȢ ĮȞȪȥȦıȘ
Ȓ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ, ĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ İĳȚțĲȩ.
ǿįȚĮȓĲİȡȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ĲȘȢ ȜĮȟİȣĲȒȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ İȓȞĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ. ȀĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ įİȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ĮȞȠȤȑȢ μİĲĮȟȪ
ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1 mm.

5.10 ȂȚțĲȩȢ ĲȠȓȤȠȢ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ țĮȚ țĮȜȠȣʌȦĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ
ȂʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ 5.9.1, 5.9.2 țĮȚ 5.9.3 ĲȪʌȠȣȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ 150 mm.
ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ C16-20, ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 150 mm țĮȚ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ȑȤİȚ μȩȞȠȞ İȜĮĳȡȩ ȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȒ
μİȜȑĲȘ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.
Ǿ ȜȚșȠįȠμȒ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȖȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȗȫȞİȢ
ȪȥȠȣȢ ĲȩıȠȣ ʌȠȣ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ĲȚȢ ʌȚȑıİȚȢ ĲȠȣ ȞȦʌȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ. Ǿ įȩμȘıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ıȣȞįİĲȒȡȚȠȚ ȜȓșȠȚ ĮȞȐ m² ȜȚșȠįȠμȒȢ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ȖİμȚıμȑȞȠȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ȞĮ İμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș įȚĮȡȡȠȒ ĲȦȞ ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȩȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȜȠȟȐ țĮȚ 2 μİĲĮȜȜȚțȠȓ ıȪȞįİıμȠȚ ĮȞȐ m² ȜȚșȠįȠμȒȢ. ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȠ țĮȜȠȪʌȚ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ ĲȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ
ȜȚșȠįȠμȒȢ țĮȚ țĮȜȠȣʌȚȠȪ țĮȚ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ. ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
μİ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ Ȓ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ ȑĲȠȚμȠ, țĮȚ șĮ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ
μİĲĮȟȪ ȜȚșȠįȠμȒȢ țĮȚ țĮȜȠȣʌȚȠȪ ȤȦȡȓȢ ȞĮ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ ĮʌȠįȚȠȡȖĮȞȦșİȓ Ș ȜȚșȠįȠμȒ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țĮȚ ȩıȠ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ȞȦʌȩ, șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ
ȕȠȪȡĲıĮ Ș ȩȥȘ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ, ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ țĮȚ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞİȤȚıĲİȓ ĲȠ
țĲȓıȚμȩ ĲȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ įȚĮțȡȚĲȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ.

5.11 ȉȩȟĮ țĮȚ șȩȜȠȚ
ȉȩȟĮ țĮȚ șȩȜȠȚ ıĲȚȢ ȜȚșȠįȠμȑȢ 5.9.1, 5.9.2 țĮȚ 5.9.3 țĮȚ ıĲȠȣȢ μȚțĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ
ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ țĮȜȠȣʌȚȫȞ ıĲȠ ıȤȒμĮ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ.
ȉȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ (ıĳȘȞȠİȚįȒ) ȫıĲİ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȒȢ
ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ țĮĲĮȞȠμȒȢ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ, ıȣμμİĲȡȚțȐ Įʌȩ țȐșİ ȕȐıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ
ĲȩȟȠȣ. ȉȠ(Į) țȠȡȣĳĮȓȠ(Į) ȜȚșȩıȦμĮ(ĲĮ) țȜİȚįȓ(Į) șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ(ȠȪȞĲĮȚ) μİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮȢ
ȘμȑȡĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ, ȫıĲİ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ țĮȚ ĲȠ țȜİȚįȓ(Ȑ) ȞĮ
ıĳȘȞȦșİȓ(ȠȪȞ) ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ țĮȜȪĲİȡĮ ıĲȠ ĲȩȟȠ Ȓ ıĲȠȞ șȩȜȠ.
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ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ȚıȠʌĮȤİȓȢ țĮȚ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ȖȚĮ ĲȠ İȓįȠȢ
ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ ʌȐȤȠȢ.
ȉĮ țĮȜȠȪʌȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ İȕįȠμȐįĮ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ țĮȚ ĲȠ ĲȩȟȠ Ȓ Ƞ șȩȜȠȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ μȘ ĮȞĮμİȞȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĲȩȟȠȣ Ȓ ĲȠȣ șȩȜȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ
ȕȡȠȤȒ, ȞİȡȐ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ țĮȚ ʌĮȖİĲȩ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ĲİȜİȓȦμĮ.

5.12 ǹȡμȠȜȩȖȘμĮ
ǼȓȞĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓĲİ μİĲȐ Įʌȩ ĮȣĲȩ.
ȉȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȚĮțȡȚĲȐ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȓȤȦȞ μȠȞȠțȩμμĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıĲȠȪȞ
įȚĮĳȠȡȑȢ ȠĳİȚȜȩμİȞİȢ İȓĲİ ıĲȘ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, İȓĲİ ıĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ.
Ȉİ ȞȑȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Įʌȩ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ ıİ ȕȐșȠȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ țĮȚ ȩȤȚ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 15 mm, İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ İȓȞĮȚ ĮțȩμȘ ȞȦʌȩ. ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ ȕȜȐȕİȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȦȞ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ
ʌȠȣ șĮ ĮȜȜȠȚȫıȠȣȞ ĲȘȞ ıȣȞȠȜȚțȒ İȚțȩȞĮ ĲȘȢ ȜȚșȠįȠμȒȢ (Ș ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ
ȜȚșȠįȠμȫȞ), țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȜİȚĮȓȞİĲĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ ȕȠȪȡĲıĮ, ʌȜȑȞİĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ʌȓİıȘ μİ
țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ Ș ıȪȞșİıȒ ĲȠȣ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ μİ İțİȓȞȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțİ ıĲȠ țĲȓıȚμȠ.
(ǿıȤȣȡȩĲİȡĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ İȞȑȤȠȣȞ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ İȖțȜȦȕȚıμȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ Įʌȩ
ıȣȡȡȓțȞȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĳȜȠȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ Įʌȩ įȚĮıĲȠȜȑȢ ȜȩȖȦ ʌȡȩıȜȘȥȘȢ
ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ įȩμȘıȘȢ Įʌȩ ĳȠȡĲȓĮ.)
ȀĮĲȐ ĲȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ĮȡμȠȜȠȖİȓĲĮȚ țĮȚ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȞȦʌȒ. ȉȠ ȖȑμȚıμĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ ȖİμȓıȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ țĮȚ Ƞ ĮȡμȩȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİʌȓʌİįȠȢ İȓĲİ ıİ İȜĮĳȡȚȐ țĮμʌȣȜȦĲȒ
İıȠȤȒ, İȓĲİ ȜȠȟȠĲμȘμȑȞȠȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȦȞ ȜȓșȦȞ. ȂȩȜȚȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ,
ĲȡȓȕİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ʌȓİıȘ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ İȟȠμĮȜȣȞșİȓ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȑȡșİȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
Ș ıȣȞįİĲȚțȒ ȪȜȘ. ȂİĲȐ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ (ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȤĮȜȐıȠȣȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ) μİ
ȕȠȪȡĲıĮ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȒȟİȚ ȠμĮȜȐ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲİȓ μȘȤĮȞȚțȑȢ
țĮțȫıİȚȢ.

5.13 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ, Ȓ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ, ȓıȘ Ȓ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 4ȠC, Ȓ ȓıȘ Ȓ ȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 38ȠC, ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ: ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ. ĲȣȤĮȓĮ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ) μȑȤȡȚ ȞĮ ʌȒȟİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȒȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ĮțȡĮȓĮ țĮȚȡȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȞȦʌȠȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 48 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ ıȫμĮ ȞȑȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐȟȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, șĮ
İʌȚȤİȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȩ ĲȠȣȢ.
ǼʌİȚįȒ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜȘ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ȗȘμȚȐȢ ıİ ȜĮȟİȣĲȒ ȜȚșȠįȠμȒ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ μİ ĲȠȞ
ʌȚȠ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩ ĲȡȩʌȠ.
ȅȚ ȩȥİȚȢ İμĳĮȞȫȞ ȜȚșȠįȠμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ. ĲȣȤĮȓĮ
țĲȣʌȒμĮĲĮ, ȜİȡȫμĮĲĮ țȜʌ.) țĮȜȣʌĲȩμİȞİȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ (ȣĳĮıμȐĲȚȞĮ, ȤȐȡĲȚȞĮ, țȜʌ.) μȑȤȡȚ ĲȠ
ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȚįȚțȐ ĲĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. țȠȡȞȓȗİȢ, ȖİȓıĮ, ʌĮȡĮıĲȐįİȢ țȜʌ. ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĮʌȜȐ ıĮȞȚįȫμĮĲĮ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȩĲȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȚ ĲȠȓȤȠȚ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ
țȐĲȦ ĮȞȠȤȑȢ.

6.2

ǹȞȠȤȑȢ

ȅȚ ʌȚȠ țȐĲȦ ĮȞȠȤȑȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıȣȞȠȜȚțȐ ĲȘȞ ȜȚșȠįȠμȒ.
ȈĲȘȞ ȤȐȡĮȟȘ:
-

ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm.

-

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm ıĲĮ 3,00 m.

ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ, ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ, ĮȡμȠȓ İȜȑȖȤȠȣ:
-

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 3 mm ıĲĮ 3,00 m.

-

Ǿ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮȞȠȤȒ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ: 0,07 t (t İțĳȡĮıμȑȞȠ ıİ cm) μİ
İȜȐȤȚıĲȠ 2 cm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ 7 cm.

ȈĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ:
-

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ - 4 mm țĮȚ + 8 mm.

ȈĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ:
-

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 2 cm.

ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞȠȤȑȢ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
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ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȜȚșȩțĲȚıĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ Ȓ țȣȕȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ĮȞȐ
ĲȪʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE, «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»
ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ 17/96, Ȇ.ǻ 159/99 ț.Ȝʌ.).
Ǽȁȅȉ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. -- ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
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Ǽȁȅȉ EN 206-1

Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity. -ȈțȣȡȩįİμĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, İʌȓįȠıȘ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ ıȣμμȩȡĳȦıȘ

Ǽȁȅȉ EN 480-1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing. -- ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȈțȣȡȩįİμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures – Part 2:
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling. -- ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ –
ȂȑȡȠȢ 2: - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2

Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar.--ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ- ȂȑȡȠȢ 2: ȀȠȞȓĮμĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ

BS 4254:1983

Specification for two-part polysulphide-based sealants. -- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ, įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ

BS 5889:1989-05-31

Specification for one-part gun grade silicone-based sealants.-- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ȖȚĮ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ, İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİ
ʌȚıĲȠȜȑĲĲȠ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȉȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-02-02-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ μȘ ĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ ĲİȤȞȘĲȐ ȜȚșȠıȫμĮĲĮ μȚțȡȠȪ μİȖȑșȠȣȢ Įʌȩ
ȥȘμȑȞȘ ȐȡȖȚȜȠ (ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ-ĲȠȪȕȜĮ) μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ:
-

ǼıȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȤȐȜȣȕĮ.

-

ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȒȡȦıȘȢ țİȞȫȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȤȐȜȣȕĮ.

țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȣȡȑȦȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ, ĲĮ μİȖȑșȘ țȜʌ., ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, ıİ țĮμȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ȣʌİȡȚıȤȪȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ȚıȤȪȠȞĲİȢ
țĮȞȠȞȚıμȠȓ, ȩʌȦȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ, ĮȞĲȚıİȚıμȩȢ țȜʌ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 1996

Eurocode 6: Design of masonry structures.- ǼȊȇȍȀȍǻǿȀǹȈ 6: ȈȤİįȚĮıμȩȢ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 1996 NA

National Annex to Eurocode 6: Design of masonry structures.- ǼșȞȚțȩ
ȆȡȠıȐȡĲȘμĮ ǼȊȇȍȀȍǻǿȀǹȈ 6: ȈȤİįȚĮıμȩȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 772-1

Methods of test for masonry units.- Part 1: Determination of compressive
strength -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-1

Specification for mortar for masonry – Part 1: Rendering and plastering
mortar-- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ- ȂȑȡȠȢ 1: ȀȠȞȚĮȐμĮĲĮ
țĲȚıȓμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2 Ǽ2

Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar. -ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ- ȂȑȡȠȢ 2: ȀȠȞȓĮμĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-3

Methods of test for masonry – Part 3: Determination of initial shear strength - ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ – ȂȑȡȠȢ 3: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1015-11

Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural
and compressive strength of hardened mortar. -- ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȐμȥȘ
țĮȚ șȜȓȥȘ ıțȜȘȡȣμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ - țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ (ĲȠȪȕȜĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ)

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȆȉȆ ǻ100 (Ȋ.ǹ. ǻ14/535Ĭ90)
ȆȜȒȡİȚȢ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȑȦȢ ıȣȞȠȜȚțȐ 15% ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣȢ.
ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ȠʌȑȢ.
ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȠʌȑȢ.
ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ İȚįȚțȫȞ ıȤȘμȐĲȦȞ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ, șĮ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ.
ǿįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȚ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ:

8

-

ȃĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ȥȘμȑȞȠȚ,

-

ȃĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ȣĮȜȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ,

-

ȃĮ İȓȞĮȚ ıțȜȘȡȠȓ, țĮȚ ȩȤȚ İȪșȡȣʌĲȠȚ,

-

ȃĮ ĮȞĮįȓįȠȣȞ μİ țȡȠȪıȘ țĮșĮȡȩ ȒȤȠ,

-

ȃĮ μȘȞ ȑȤȠȣȞ ıțĮıȓμĮĲĮ țĮȚ țȠμμȐĲȚĮ ȐıȕİıĲȠȣ ĮıȕȑıĲȘ Ȓ ȐȜȜĮ ȟȑȞĮ ıȫμĮĲĮ

-

ȃĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȐ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠȚ, μİ ȜİȓĮ ȜİʌĲȩțȠțțȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ĮțμȑȢ ȤȦȡȓȢ İȜȜİȓȥİȚȢ,
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-

ȃĮ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȠȓ ıĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ.

-

ȃĮ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ Ȟİȡȩ ȑȦȢ țĮȚ 16% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ȟİȡȠȪ ĲȠȪȕȜȠȣ.

ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ (ıİ N/mm2) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ
ȉȪʌȠȢ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȦȞ μ.Ƞ. 5 įȠțȚμȫȞ

ȂȑıȘ
μİμȠȞȦμȑȞȘ

ǼȜȐȤȚıĲȘ

1. ȅʌĲȩʌȜȚȞșȠȚ ʌȜȒȡİȚȢ

10,00

8,00

2. ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ȠʌȑȢ

10,00

8,00

3. ǻȚȐĲȡȘĲȠȚ μİ įȚĮμȒțİȚȢ ȠʌȑȢ

3,00

2,50

ǹȞĲȠȤȒ μİĲȐ Įʌȩ įȓȦȡȠ ȕȡĮıμȩ ıİ Ȟİȡȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ 85% ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĲȚμȫȞ.

4.2

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ țĲȚıȓμĮĲȠȢ (ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-1, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1052-3)

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ, ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ (ĮıȕİıĲȠȜȚșȚțȐ ĮįȡĮȞȒ).
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠĮȞĮμİȚȖμȑȞİȢ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ ȪȜİȢ ĲȠȣȢ, țĮȚ İțİȓ,
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ, ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ȟİȡȩ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ. ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ İʌȓıȘμȠ ȑȖȖȡĮĳȩ ĲȠȣ :
Į)

ȉȠȞ İȜȐȤȚıĲȠ ȤȡȩȞȠ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ,

ȕ)

ȉȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ șȜȚʌĲȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ,

Ȗ)

ȉȘȞ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮıȕȑıĲȘ ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ,

į)

ȉȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ,

İ)

ȉȣȤȩȞ İȚįȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ.

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ.
i.

ȇİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ

ii.

ǹȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ

iii.

ȋȡȦıĲȚțȑȢ.

4.3

ȅʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C 20/25 ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ, ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ S500 țĮȚ ȠȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ S220
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ.

4.4

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ

ȆȜȑȖμĮĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ.
ȈȪȞįİıμȠȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȚ İȞ șİȡμȫ.
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ǹȞȫĳȜȚĮ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ İȞ șİȡμȫ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ.
ǹȖțȪȡȚĮ țĮȚ ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ ȩȥİȦȢ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ.

4.5

ǻȚȐĳȠȡĮ

ȊȖȡȠμȠȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ,
ȂĮıĲȓȤİȢ ĮȡμȫȞ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ,
ȀȠȡįȩȞȚĮ ĮȡμȫȞ,
ȃİȡȠȤȪĲİȢ, țĮʌȐțȚĮ țȜʌ.
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȐ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȣĲȐ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ
ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ
ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ ʌȘȖȫȞ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ – ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ǹȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.

4.7

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ
țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ. ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ
ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ
ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ,
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ,

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

Ȗ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: țȚȞȘĲȐ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ
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ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ. ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲĮ
İȡȖĮȜİȓĮ țĮșĮȡȐ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.
į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ, ĲȘȢ ʌȜȠțȒȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ĲȠȣ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ țȜʌ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ
ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȦȡȓμĮȞıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ İįȡĮıșİȓ Ș ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
(ĳȑȡȦȞ ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ, șİμȑȜȚĮ ț.Ȝʌ).

5.3

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ

ǵȜİȢ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ - ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ĲİȜİȚȦμȑȞİȢ, İȜİȖμȑȞİȢ țĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ, ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ țȜʌ. ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ, İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȡĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȐȤȘ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ȖȚĮ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İįȡĮıĲȠȪȞ Ȓ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ
ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮșĮȡȚıμȠȪ țĮȚ ʌȜȪıȘȢ.

5.4

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ ʌȜȒȡȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲȠ įȐʌİįȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȡȐμμĮĲĮ
țȡİμĮıμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ
İȣșȪȖȡĮμμȦȞ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȅȚ ȤĮȡȐȟİȚȢ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ıĲĮșİȡȫȞ
ıȘμİȓȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȘȞ İȣȡȪĲİȡȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.

5.5

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȉĮ ʌȜĮȓıȚĮ
ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ Ȓ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ĲȠȣȢ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įȚȑȜİȣıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ țȜʌ. șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ
țĲȓıȚμȠ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚȑȜİȣıȘ ĮȖȦȖȫȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ "ĳȦȜİȫȞ", șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ μİȖȑșȠȣȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ȣȜȚțȩ (ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ʌȠȣ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșİȓ İȪțȠȜĮ, Ȓ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȜȠȪʌȚĮ.

5.6

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ įȩμȘıȘȢ

īȚĮ țȐșİ ĲȠȓȤȠ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞȚĮȓȠȢ ĲȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮțȩȜȠȣșȠ ʌȓȞĮțĮ (ȆȓȞĮțĮȢ 2):
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
ȉȪʌȠȢ

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ
ıİ șȜȓȥȘ (N/mm2)

ȈȤȑıȘ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ țĮȚ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ
ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
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(ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 998-2 ȆȚȞ.Ȇ3)
ȉıȚμȑȞĲȠ

ȊįȡȐıȕİıĲȠȢ

ǹįȡĮȞȒ

Ȃ1

1,00

1

1-2

6-9

Ȃ2.5

2,50

1

1

6

Ȃ5

5,00

1

0-0,5

3-4,5

ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ıİ ĮȣĲȒȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ 7 ȩȖțȠȚ ȞȦʌȒȢ ȐμμȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ 5 ȩȖțȠȣȢ
ȟİȡȒȢ ȐμμȠȣ.
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĮıȕȑıĲȠȣ ȑȦȢ 50% ȤȦȡȓȢ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȖȚĮ
ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐμȚȟȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȤȑȡȚĮ țĮȚ İțĲȩȢ įȠȤİȓȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ
ıİ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ țĮĲȐ 25%.
ȂĮțȡȠıțȠʌȚțȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩȤȡȦμȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȑȡȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ıĳĮȓȡĮ İȪʌȜĮıĲȘ țĮȚ
ıȣȞİțĲȚțȒ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȜȒȥȘ įȠțȚμȓȦȞ țĮȚ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ.
ȆĮȡĮıțİȣĮıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ ĳȣȜȐȖİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘ ȤȐȞİȚ Ȟİȡȩ, ȞĮ μȘȞ
įȑȤİĲĮȚ ȟȑȞĮ ıȫμĮĲĮ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȕȡȠȤȒ, ȒȜȚȠ, țȡȪȠ, ȗȑıĲȘ).
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (Ĭ4°) Ȓ țĮȪıȦȞĮ (Ĭ  38°) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ (ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μİȓȖμĮ) įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȟĮȞĮįȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.

5.7

ȆȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ – İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȪȕȜȦȞ – İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ – ĮȞȫĳȜȚĮ – ʌȠįȚȑȢ

ȉȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ, Įʌȩ ĲĮ ıȣȞȒșȦȢ įȚĮĲȚșȑμİȞĮ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ, șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ʌȐȤȠȢ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȑĲıȚ ȫıĲİ ı' ĮȣĲȩ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ȑȞĮ ĲȠȪȕȜȠ Ȓ ĮțȑȡĮȚȠȢ ĮȡȚșμȩȢ
ĲȠȪȕȜȦȞ (Ȟ) țĮȚ ĮȡμȫȞ (Ȟ-1) μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ. ȈĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ ĳĲȐȞȠȣȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȩĲİ ĮȣĲȑȢ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ țĮĲȐ ĲȘȞ 1Ș ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȓȤȠȣ (t) ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ ȪȥȠȢ (h) țĮȚ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/36 Ȓ l/36.

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ h/20 Ȓ l/20.
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ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ (l) ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ μİȚȦșİȓ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İȞįȚȐμİıȦȞ ıĲȪȜȦȞ (ıĲȪȜȠȚ
İȞȓıȤȣıȘȢ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İȞĲĮȖμȑȞȦȞ ıĲȠ ıȫμĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȩĲİ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ:
-

İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ t t l/20 țĮȚ

-

İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ t t l/10

ȩʌȠȣ (l) ĲȠ İȜİȪșİȡȠ μȒțȠȢ ĲȠȓȤȠȣ μİĲĮȟȪ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ.
ȅȚ ıĲȪȜȠȚ İȞȓıȤȣıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ʌȜȐĲȠȢ (ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ) 0,20 m țĮȚ ȠʌȜȚıμȩ
țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 μİ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/10.
ȈĲȠȣȢ ȣȥȘȜȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȚșȠįȠμȒ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 2,20 m ȪȥȠȣȢ, ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ
ȗȫȞİȢ (ıİȞȐȗ) Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȪȥȠȣȢ 0,15 m μİ ȠʌȜȚıμȩ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ
8/15. ȅȚ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ĮȞȐʌĲȣȖμĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȈĲĮ țȜȚμĮțȠıĲȐıȚĮ ȠȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐ 1,50 m.
ȈĲȚȢ șȑıİȚȢ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ țĮȚ ıĲȪȜȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ ȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȠȣȢ įİȞ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.

5.8

ǹȞȫĳȜȚĮ – ʌȠįȚȑȢ

ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ(ʌȩȡĲİȢ, ʌĮȡȐșȣȡĮ ț.Ȝʌ.) ȑȦȢ 1,50 m ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ ĲȠȣȢ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ įİȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ 1,50 m ȑȦȢ 3,0 m șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ 0,30 m
μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ12 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ 8/12,5.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ μȒțȠȣȢ Įʌȩ 3,00 m ȑȦȢ 4,50 m șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞȫĳȜȚ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ 0,40
m μİ ȠʌȜȚıμȩ 4ĭ16 țĮȚ ıȣȞįİĲȒȡİȢ ĭ8/12,5.
ȅȚ įȠțȠȓ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ ıİ μȒțȠȢ 0,40 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.
ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠ ĮȞȫĳȜȚ ĲȠȣȢ įİȞ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ įȠțȩȢ ȩʌȦȢ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ İȓĲİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȓĲİ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ. ȉȠ μȒțȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȓȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣ
ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ l /10, ȩʌȠȣ (l) ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ ĲĮ 0,20 m.
ȉȠ μȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȓȤȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ 4,00 m.
ȈĲȚȢ ʌȠįȚȑȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ 0,20 m Įʌȩ ĲȚȢ ȐțȡİȢ ĲȠȣȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ʌȠįȚȐ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȩμȠȚĮ μİ ĲȘȞ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȗȫȞȘ.

5.9
5.9.1

ȀĲȓıȚμȠ ĲȠȓȤȦȞ
ȉȠȓȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ ĮțȑȡĮȚȠȣ ĲȠȪȕȜȠȣ

ȉĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĳȘȞȦșȠȪȞ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȠȓȤȠȚ, șĮ ĮıĲĮȡȦșȠȪȞ μİ ʌȚĲıȚȜȚıĲȩ țȠȞȓĮμĮ țĮĲ. Ȃ5 ĲȡİȚȢ μȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ.
ȈĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĭ.ȅ. Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĳȘȞȦșȠȪȞ țĮȚ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ
ĲȠȓȤȠȚ, μİĲȐ Įʌȩ İȞįİȤȩμİȞȘ İȚįȚțȒ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, șĮ ıȣȖțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ĮȖțȪȡȚĮ ʌȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ Įȡμȩ ȑįȡĮıȘȢ țȐșİ ĲȑĲĮȡĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ țĲȓıȚμȠ
ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ ȑȜșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮıȕȑıĲȘ.
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ȉĮ ĲȠȪȕȜĮ țĮȚ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıțȩȜȜȘıȒȢ ĲȠȣȢ șĮ įȚĮȕȡĮȤȠȪȞ ĲȩıȠ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȐ, ȩĲĮȞ
ȑȜșȠȣȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ țĮȚ Ș ȠμĮȜȒ ʌȒȟȘ ĲȠȣ.
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ĮțȑȡĮȚĮ Ȓ ĲȠ ʌȠȜȪ μȚıȠțȠμμȑȞĮ ĲȠȪȕȜĮ țĮȚ țĮșĮȡȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȡȤȓıİȚ
ȞĮ ʌȒȗİȚ.
ȉĮ ĲȠȪȕȜĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ. ȆȐȞȦ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țĲȚıμȑȞȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ,
įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ, İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ țĮȚ ĮȜĳĮįȚȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĲȑĲȠȚĮȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ, ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȓİıȘ țĮȚ
ĲĮțĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ ĮȡμȩȢ ıĲĮșİȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 10 mm. ȆȐȞȦ
ıĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠȪȕȜĮ, ıĲȘȞ μȓĮ μȚțȡȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤİȚ
İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĮȡμȠȪ. ȉĮ ĲȠȪȕȜĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ
μȣıĲȡȓ, μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ İȜĮĳȡȚȐ țĲȣʌȒμĮĲĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ μİ țĮȜȐ
ȖİμȚıμȑȞȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ȟİȤİȚȜȓȗİȚ șĮ μĮȗİȪİĲĮȚ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ, ȫıĲİ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ
İȓȞĮȚ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȞĮ İʌȚȤȡȚıĲȠȪȞ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ.
ȆȜȒȡȘ ĲȠȪȕȜĮ μİ țȠȓȜȦμĮ (ıțȐĳȘ) șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıțȐĳȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȣĲȒ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ μİ ĲȠ
țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ĮȡμȫȞ.
Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ șĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ıİ ıȣȞİȤȑȢ ıĲȡȫμĮ Įʌȩ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ șĮ
ĮȜĳĮįȚȐȗİĲĮȚ μİ ĮȜĳȐįȚ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ.
ȅȚ İʌȩμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μİĲĮĲİșİȚμȑȞȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 1/4 ĲȠȣ
ĲȠȪȕȜȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȞȑȤİȚĮ ıĲȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ. ȅȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ĮȡμȠȓ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ,
ȫıĲİ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ȓįȚȠ ʌȐȤȠȢ μİ ĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ
ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ
İμʌȜȑțȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ İȞȚĮȓȠ ıĲȚȕĮȡȩ ıȪȞȠȜȠ. ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ șĮ
țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȜĮμʌȐįİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȚıȠȪ ĲȠȪȕȜȠȣ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıİ ȗȫȞİȢ ȪȥȠȣȢ 1,20 m ĲȠ ʌȠȜȪ țȐșİ μȑȡĮ,
ȫıĲİ ȠȚ ĮȞȫĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ȞĮ μȘȞ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȚȢ țĮĲȫĲİȡİȢ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
ĲȠȣȢ.
ǼȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ, ĮȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ 48 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
Ǿ ĮȞȫĲİȡȘ (ĲİȜİȣĲĮȓĮ) ıĲȡȫıȘ ĲȠȪȕȜȦȞ șĮ țĲȓȗİĲĮȚ ȜȠȟȐ (45°~60°) țĮȚ ıĳȘȞȦĲȐ 3 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ μİ ȐĳșȠȞȠ țȠȞȓĮμĮ, ȫıĲİ ȞĮ țȜİȓȞȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ țİȞȐ țĮȚ ȞĮ ıĳȘȞȫȞİĲĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ ıĲȠȞ ĭ.ȅ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȠȚ ĳȦȜȚȑȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ μİ
țȠȞȓĮμĮ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıĲİșİȓ ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȩ ʌȡȩıșİĲȠ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ șĮ ʌȚȑȗİĲĮȚ
ȖȚĮ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ĲĮ țİȞȐ țĮȚ șĮ țȩȕİĲĮȚ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ ıȣȞİʌȓʌİįĮ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.
5.9.2

ȉȠȓȤȠȚ ʌȐȤȠȣȢ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ ĮțȑȡĮȚȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮȚ Ƞ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ĮȡμȩȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țȐșİ ʌĮȡİȚȐȢ șĮ ȑȤİȚ
ʌȐȤȠȢ ĲȠ ʌȠȜȪ 25 mm țĮȚ șĮ ȖİμȓȗİȚ ĲİȜİȓȦȢ μİ țȠȞȓĮμĮ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ 6 İȖțȐȡıȚĮ ĲȠȪȕȜĮ ĮȞȐ m2. TĮ İȖțȐȡıȚĮ ĲȠȪȕȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮĲĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țȐșİ ʌĮȡİȚȐȢ, țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ șĮ ȖİμȓȗİȚ μİ țȠȞȓĮμĮ Ȓ
țȠμμȐĲȚ ĲȠȪȕȜȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲĮ μİȖȑșȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ. Ȉİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ İĳȩıȠȞ μİĲȐ Įʌȩ
İȞįİȤȩμİȞȘ İȚįȚțȒ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ įȚĮμʌİȡȫȞ İȖțȐȡıȚȦȞ
ĲȠȪȕȜȦȞ țĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ʌĮȡİȚȫȞ șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ĮȞȐ
ĲȑĲĮȡĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ Įȡμȩ. ȉȠ ʌȜȑȖμĮ șĮ İȓȞĮȚ 5,00 cm ıĲİȞȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ
İʌĮȡțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȒ ĲȠȣ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮıȕȑıĲȘ. ȈĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ ĳĲȐȞȠȣȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĲȩĲİ ĮȣĲȑȢ șĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ țĮĲȐ ĲȘȞ 1Ș ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
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ǼȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ıĲȪȜȠȚ, ĮȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ șĮ İȓȞĮȚ μȠȞȠțȩμμĮĲĮ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
5.9.3

ǻȚʌȜȠȓ ĲȠȓȤȠȚ μİ įȚȐțİȞȠ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Ȓ ıȣȡȩμİȞȠ
țȠȪĳȦμĮ Ȓ țĮȚ ĲĮ įȪȠ

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ.
ȅȚ įȪȠ ʌĮȡİȚȑȢ șĮ țĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ țĮȚ μİ įȚĮĳȠȡȐ ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ 1,20 m, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ  50 mm.
ȉȠ țİȞȩ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ, ȫıĲİ ȠȚ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ țİȞȩ țĮȚ ĲȠ țİȞȩ ȞĮ
ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ țĮșĮȡȐ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ĲȠȪȕȜȦȞ ț.Ȝ.ʌ. μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ țĲȚıȓμĮĲȠȢ.
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ ĮĳİșȠȪȞ ĲȡȪʌİȢ μȚțȡȠȪ μİȖȑșȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ƞ
țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȠȣ țİȞȠȪ țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠįȠμȒȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚıμȫȞ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ıȣȡȩμİȞȠ țȠȪĳȦμĮ. ȅȚ
ĲȡȪʌİȢ șĮ țȜİȚıĲȠȪȞ μİĲȐ ĲȠ ıĳȒȞȦμĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĲȦȞ ıȣȡȩμİȞȦȞ.
ȅȚ įȪȠ ĲȠȓȤȠȚ (İĳȩıȠȞ įİȞ μİıȠȜĮȕİȓ įȚȐțİȞȠ ıȣȡȩμİȞȠȣ țȠȣĳȫμĮĲȠȢ), șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ
μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ ıȣȞįȑıμȠȣȢ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2/3 ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țȐșİ ĲȠȓȤȠȣ.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ țİȞȠȪ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ ʌȐȤȠȢ ȑȦȢ țĮȚ 90 mm șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ 6 ıȪȞįİıμȠȚ
ĮȞȐ m2 țĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ ʌȐȤȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ 4/m2. ȅȚ ıȪȞįİıμȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȚıȠțĮĲĮȞİμȘμȑȞȠȚ
ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, șĮ ȟİțȚȞȠȪȞ ĲȠ ʌȠȜȪ 20 İț. Įʌȩ ĲȚȢ ȜĮμʌȐįİȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ șĮ
įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȣĲȠȓ țĮșĮȡȠȓ Įʌȩ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ.
Ȉİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ įȚȐțİȞȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ĮȡμȩȢ ĲȘȢ 1ȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ
İȓȞĮȚ ʌĮȤȪĲİȡȠȢ (ȑȦȢ 15 mm) ȫıĲİ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȓȖȠ ʌȚȠ ȥȘȜȐ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ ȖȚĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ țȜȓıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ țĮȚ ȞĮ ĮʌȦșȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȣȖȡĮıȓĮ. ȉȑȜȠȢ șĮ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȚțȡȐ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ıĲȘȞ ȕȐıȘ țĮȚ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ȫıĲİ ĲȠ țİȞȩ ȞĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ
țĮȚ ȞĮ İțĲȠȞȫȞİĲĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȚıȤȦȡȒıİȚ ıİ ĮȣĲȩ.
ǼȞȚıȤȣĲȚțȠȓ ıĲȪȜȠȚ țĮȚ ȗȫȞİȢ șĮ İȓȞĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, ĮȞȫĳȜȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ șĮ İȓȞĮȚ μȠȞȠțȩμμĮĲĮ țĮȚ șĮ
țĮĲĮȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮȜĮμȕȐȞİȚ ȩȜȠ ĲȠ țİȞȩ Ȓ μȑȡȠȢ ĲȠȣ, ĮĳȒȞȠȞĲĮȢ țİȞȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 25 mm.
ȅȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ
ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİ ĲȩıĮ İȚįȚțȐ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȩıĮ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȠȚ ıȪȞįİıμȠȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ İĳȩıȠȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ μİ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ. ȉȠ
țĲȓıȚμȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ μȘȞ ʌȑĳĲİȚ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ʌȜȐțİȢ țĮȚ ȞĮ μȘ ȜİȡȫȞİȚ ĲȚȢ
ıĲİȞȑȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ (ȠȚ ʌȜȐțİȢ) ıĲİȞȒ İʌĮĳȒ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ șĮ İμʌȜȑțȠȞĲĮȚ. ȅȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȠȣ įȚĮʌİȡȞȠȪȞ ĲȠȓȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĮȣĲȐ. ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȠȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ, ĮȞ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȠȣȢ, șĮ țȐμʌĲȠȞĲĮȚ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ ĲȠ țİȞȩ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ.
5.9.4

ȉȠȓȤȠȚ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞȠȣȞ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠȚ - İμĳĮȞȒȢ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ.
ǻİȓȖμĮ țĲȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
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ǼȚįȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ıȤȒμĮĲĮ ʌȜȠțȒȢ ĮȡμȫȞ İıȠȤȑȢ, İȟȠȤȑȢ, ĮȥȓįİȢ țȜʌ.) șĮ įȓȞȠȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıȤȑįȚĮ
ȩȥİȦȞ. ȉȣȤȩȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ʌĮȡĮȖȖİȜșȠȪȞ ȑȖțĮȚȡĮ ĮĳȠȪ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ (ȕȜ. ʌȚȠ țȐĲȦ).
ĬĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲȠȪȕȜĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȑȢ įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ țĮȞȑȞĮ
ĮʌȠȜȪĲȦȢ İȜȐĲĲȦμĮ țĮȚ Ș țȠʌȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ țȩĳĲȘ. ȅ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮȞĮμİȓȟİȚ ĲĮ ĲȠȪȕȜĮ Įʌȩ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ʌĮȡĲȓįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ĮȞȐμȚȟȘ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠȜȐȕȠ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ȓ ĮțĮȞȩȞȚıĲȘ ȠμȠȚȠμȠȡĳȓĮ ıĲȘȞ ȩȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ.
ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ įȣȞĮĲȩ ıĲĮșİȡȩĲİȡȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ țĮȚ ĮȣĲȩ
ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ İμĳȐȞȚıȘ ıİ ȩȜȠ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȤİĲȚțȐ ıĲİȖȞȩ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡȑȤİȚ țĮȚ
ȜİȡȫȞİȚ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țĮĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȑĲıȚ ȫıĲİ ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĭ.ȅ. ȞĮ ȤȦȡȐİȚ
ĮțȑȡĮȚȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȠȪȕȜȦȞ (Ȟ) țĮȚ (Ȟ+1), ȚıȠʌĮȤİȓȢ ĮȡμȠȓ ʌȐȤȠȣȢ Įʌȩ 8 ȑȦȢ ĲȠ ʌȠȜȪ 15 mm țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȞĮ
μȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țȠμμȐĲȚĮ, μȚțȡȩĲİȡĮ Įʌȩ ¼ ĲȠȣ ĲȠȪȕȜȠȣ ȑȤȠȞĲĮȢ ıĲĮșİȡȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ.
ȉȠ țĲȓıȚμȠ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ (ʌȘȤȐțȚĮ, ıĲĮȣȡȠȓ țȜʌ) ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ țĮȚ μȩȜȚȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ
ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ĲȡĮȕȐİȚ, șĮ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıȣȞİʌȓʌİįȠȚ μİ ĲĮ ĲȠȪȕȜĮ, μİ ĲȘȞ ʌȓİıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ
İȡȖĮȜİȓȠȣ. ȉȣȤȩȞ ȐȜȜȘ μȠȡĳȒ ĮȡμȠȪ (ıİ İıȠȤȒ, ıİ İȟȠȤȒ, ȜȠȟȠțȠμμȑȞȠȚ țȜʌ) șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ.
ȀȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȟİȤİȚȜȓıİȚ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ μȩȜȚȢ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ țĮȚ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ μİ
ȕȠȪȡĲıĮ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȕȜĮĳĲİȓ ĲȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȠ țĮȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ. ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
15 mm, șĮ ıțȠȣʌȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ μİ ʌȓİıȘ ıĲȘȞ İʌȚȜİȖμȑȞȘ μȠȡĳȒ μİ
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ İȡȖĮȜİȓȠ. ȅ ĲȠȓȤȠȢ șĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȞȦʌȩȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌȒȗİȚ
ȠμĮȜȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ.
ǹȡμȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıțȐıİȚ șĮ ȟĮȞĮĳĲȚȐȤȞȠȞĲĮȚ.
ĬĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ıĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ ĲμȒμĮ ʌȠȣ țĲȓȗİĲĮȚ,
ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ țȐĲȦ.

5.10 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ, Ȓ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ, ȓıȘ Ȓ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 4 °C, Ȓ ȓıȘ Ȓ ȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 38 °C, ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ.
ĲȣȤĮȓĮ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ) țĮȚ ĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȩȤİȚȡİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ μȑȤȡȚ ȞĮ
ʌȒȟİȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȒȢ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. İȟȦĲİȡȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ȩĲĮȞ ĳȣıȐİȚ įȣȞĮĲȩȢ ĮȑȡĮȢ).
ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮțȡĮȓĮ țĮȚȡȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȣȖȡȠȓ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 48 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ. ǼȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ ıȫμĮ ȞȦʌȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮĲĮȡȐȟȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȤİȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ 8 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȠ țĲȓıȚμȩ
ĲȠȣȢ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǼʌȚ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȚ ĲȠȓȤȠȚ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ țȐĲȦ
ĮȞȠȤȑȢ.
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ǹȞȠȤȑȢ
ȈĲȘ ȤȐȡĮȟȘ

ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm.
ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6mm ıĲĮ 3,00 m.
ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ, ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ, ĮȡμȠȓ İȜȑȖȤȠȣ: ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ

r 3mm ıĲĮ 3,00 m.

Ǿ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮȞȠȤȒ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ: 0,07t (t İțĳȡĮıμȑȞȠ ıİ cm) μİ İȜȐȤȚıĲȠ 2 cm
țĮȚ μȑȖȚıĲȠ 7 cm.
6.2.2

ȈĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ - 4 mm țĮȚ + 8 mm.
6.2.3

ȈĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǵȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 2cm.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 397
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

7.3

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ĮȞȐ ĲȪʌȠ
țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

EʌȚȤȡȓıμĮĲĮ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-03-01-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ʌȐȞȦ ıİ ȞȑİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ Ȓ ȐȠʌȜȠ
ıțȣȡȩįİμĮ, ȜȚșȠįȠμȫȞ, ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ, μİĲĮȜȜȚțȫȞ ʌȜİȖμȐĲȦȞ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠ-ĮıȕİıĲȠμĮȡμĮȡȠțȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ:
-

ǼıȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

-

ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.

țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȣȡȑȦȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ, ĲĮ μİȖȑșȘ țȜʌ., ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ
ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 197-01

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. ȉıȚμȑȞĲȠ. ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪȞșİıȘ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ țȠȚȞȐ ĲıȚμȑȞĲĮ

Ǽȁȅȉ EN 459-1 E2+AC

Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria.
ǻȠμȚțȒ ȐıȕİıĲȠȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȅȡȚıμȠȓ, ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12620

Aggregates for concrete -- ǹįȡĮȞȒ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13139

Aggregates for mortar -- ǹįȡĮȞȒ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete. -- ȃİȡȩ ĮȞȐμȚȟȘȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ, ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ
Įʌȩ įȚİȡȖĮıȓİȢ ıĲȘ ȕȚȠμȘȤĮȞȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȦȢ Ȟİȡȩ
ĮȞȐμȚȟȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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Ǽȁȅȉ EN 480-1 E2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing. - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ. ȂȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȈțȣȡȩįİμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ țȠȞȓĮμĮ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ.

Ǽȁȅȉ EN 934-2/ǹ1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures – Part 2:
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling.
ȆȡȩıșİĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ İȞİμȐĲȦȞ - ȆȡȩıșİĲĮ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ – ȂȑȡȠȢ 2: - ȅȡȚıμȠȓ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ıȣμμȩȡĳȦıȘ, ıȒμĮȞıȘ țĮȚ
İʌȚıȒμĮȞıȘ

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles.
Specifications and test methods -- Ĭİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ įȚ' İμȕĮʌĲȓıİȦȢ
įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȫȞ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ - țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

5.1

ȊȜȚțȐ

5.1.1

ȉıȚμȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ Portland ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 197-1

ȉȪʌȠȚ CEM I, CEM II, CEM IV, ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ Įʌȩ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ Ȓ țĮțȒ ĮʌȠșȒțİȣıȘ.
ǲȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ȠȚ ıȕȫȜȠȚ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĲȡȓȕȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ ıĲȠ ȤȑȡȚ.
Į)

ȉıȚμȑȞĲȠ țȠȚȞȩ (ȖțȡȚ).

ȕ)

ȉıȚμȑȞĲȠ Ȝİȣțȩ.

5.1.2

8

ǹıȕȑıĲȘȢ ǹİȡȚțȩȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 459-1 ȉȪʌȠȚ CL 90 țĮȚ CL 80

Į)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ʌȠȜĲȩ. ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ Ȟİȡȩ  70% țĮȚ  45%, țȠȜȜȫįȠȣȢ ȣĳȒȢ ȤȦȡȓȢ ȟȑȞİȢ
ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȟİȡȐ ȐȜĮĲĮ ĲȠȣ ĮıȕİıĲȓȠȣ.

ȕ)

ǹıȕȑıĲȘȢ ıİ ıțȩȞȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣ.

30878
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

5.2

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-03-01-00:2009

ǹįȡĮȞȒ șȡĮȣıĲȐ Ȓ ıȣȜȜİțĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12620 țĮȚ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13139

5.2.1

ǱμμȠȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ

-

ĬȡĮȣıĲȒ Ȓ ıȣȜȜİțĲȒ țȠțțȠμİĲȡȘμȑȞȘ,

-

0/7, 0/5 ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ,

-

0/3 μİıȩțȠțțȘ,

-

0/1 ȜİʌĲȩțȠțțȘ,
țĮșĮȡȒ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ĮȡȖȚȜȚțȑȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȕȜĮʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ
țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ.

-

5.2.2

ȂĮȡμĮȡȩıțȠȞȘ

ǹʌȩ țĮșĮȡȩ μȐȡμĮȡȠ, ȜİȣțȒ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ, μİ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȠμĮȜȒ țȠțțȠμİĲȡȚțȒ įȚĮȕȐșμȚıȘ, ȜİʌĲȩțȠțțȘ
0-1 Ȓ ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ ȃȠ1 ȑȦȢ 3 ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ.

5.3

ȃİȡȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1008

īİȞȚțȐ ĲȠ ʌȩıȚμȠ Ȟİȡȩ șİȦȡİȓĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ.

5.4

ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȦȢ İȚȢ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 480-1, Ǽȁȅȉ EN 934-2

ȋȡȦıĲȚțȑȢ țĮȜȐ ȜİȚȠĲȡȚμȑȞİȢ, ĮįȚȐȜȣĲİȢ ıĲȠ Ȟİȡȩ, ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲȚȢ
ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ (ĲıȚμȑȞĲȠ, ĮıȕȑıĲȘ).
ȇİȣıĲȠʌȠȚȘĲȑȢ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)
ȈȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)
ȈĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)
ǹȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ (İĳĮȡμȠȖȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ)

5.5
5.5.1

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
ȆȜȑȖμĮĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ

Į) ǺȐȡȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,6 kg/m² ȖȚĮ İıȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) ǺȐȡȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,9 kg/m² ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮȚ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İʌȓ ʌȜİȖμȐĲȦȞ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș μİȜȑĲȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜİȖμȐĲȦȞ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ
șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ șĮ İʌȚȤȡȚıșİȓ.
5.5.2

ȈțȠĲȓİȢ, ĲȑȡμĮĲĮ, ĮȡμȠȓ țĮȚ İȜĮĳȡȐ ȖȦȞȚȩțȡĮȞĮ

ǹʌȩ İȞ șİȡμȫ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ μĮȜĮțȩ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 1461. ĬĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İıȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ. ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ
İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ. ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȑȤȠȞĲİȢ țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ İȚįȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ.

9
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5.6

©

Ǽȁȅȉ

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣȢ İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ
įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ș
ǼʌȓȕȜİȥȘ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ
įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ
ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

5.7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ – ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ,
șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ, țĮȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. ȠȚ ıȐțțȠȚ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȩıĳĮĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ıĲİȖȞȠȓ)
ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ǼʌȓȕȜİȥȘ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.

5.8

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȅȚ ıȐțȠȚ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ıİ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ʌȐȞȦ ıİ ȟȪȜȚȞİȢ
ʌĮȜȑĲİȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ,
μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ, ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.
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į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ:
-

ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ ʌȜĮȚıȓȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ʌȠįȚȫȞ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ.

-

ȃĮ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ İʌĮȡțȒȢ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȠȜȫȞ ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

-

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȜȠȚʌȫȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ.

-

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

-

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ Įʌȩ ĲȠȞ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȒ İȞĲȠȜȒ ĮȣĲȠȪ.

5.3

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

ȆȜȒȡȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
(ĲȑȡμĮĲĮ, ıțȠĲȓİȢ, ʌȠĲĮμȠȓ, țȠȡȞȓȗİȢ țȜʌ.) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲĮ İʌȚȤȡȚıμȑȞĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȞĮ įİȤĲȠȪȞ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ıİ ĮȣĲȑȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ İʌȓʌİįĮ μȑıĮ ıĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ
șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ ,ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȠȞ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

5.4

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ – ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ μİ ĲȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.
ȆȜĮȓıȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ʌȜĮȓıȚĮ İȡμĮȡȓȦȞ țĮȚ ĲĮ ıȣȞĮĳȒ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ įȚțĲȪȦȞ, țȠȣĲȚȐ
įȚĮțȜȐįȦıȘȢ, ʌȓȞĮțİȢ, ĲĮ ıȣȞĮĳȒ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ țȜʌ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮȜȪμμĮĲĮ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ
ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

5.5

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ

ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ șĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲȠȪȞ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡİμʌȠįȚıĲİȓ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ μİ:
Į)

ǹĳĮȓȡİıȘ ȜȚʌĮȡȫȞ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȩ,

ȕ)

ǹĳĮȓȡİıȘ μȠȪȤȜĮȢ μİ μȘțȣĲȠțĲȩȞȠ įȚȐȜȣμĮ,

Ȗ)

ǹĳĮȓȡİıȘ İȟĮȞșȘμȐĲȦȞ, ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ ıĮșȡȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ μİ ȕȠȪȡĲıȚıμĮ,
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į)

ǹĳĮȓȡİıȘ ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ Įʌȩ țĮȜȠȪʌȚĮ (ʌ.Ȥ. țȠμμȐĲȚĮ ȟȪȜȦȞ, įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ, țĮȡĳȚȫȞ,
ıȣȡμȐĲȦȞ țȜʌ.),

İ)

ǹʌȠțȠʌȒ μİȖȐȜȦȞ İȟȠȤȫȞ țĮȚ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ μİȖȐȜȦȞ İıȠȤȫȞ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠȞȓĮμĮ,

ȗ)

ǶȖȡĮȞıȘ,

Ș)

ǹȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȜİȓİȢ țĮȚ ıțȜȘȡȑȢ ȤȦȡȓȢ ʌȩȡȠȣȢ, İʌȐȜİȚȥȘ μİ İȖțİțȡȚμȑȞȠ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ.

5.6

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

ĬĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȞȚĮȓȠȢ ĲȪʌȠȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȚȠ țȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ țĮĲ’ ȩȖțȠȞ
ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ ȣȜȚțȫȞ:
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȉȪʌȠȚ ȀȠȞȚĮμȐĲȦȞ
ȉȊȆȅȈ

ȉȈǿȂǼȃȉȅ

ǹȈǺǼȈȉǾȈ
ȆȅȁȉȅȈ

1

ǹǻȇǹȃǾ

ȈȀȅȃǾ

1

ǹȂȂȅȈ

ȂǹȇȂǹȇȅ

3,5 – 4,50
3,5 – 4,50
1

3,0 – 4,0
3,0 – 4,0

2

1

1

5–6
5–6
1,5

5–6
5–6

3

*

3

*

1

3
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ μȑȤȡȚ 20% țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ĮıȕȑıĲȘȢ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ
İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ, μİ ĮȞȐȜȠȖȘ ȡȪșμȚıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȞ Ƞ ĮıȕȑıĲȘȢ İȓȞĮȚ μİ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ʌȠȜĲȠȪ.

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȪʌȠȣ ȀȠȞȚĮμȐĲȦȞ

ȊȆȅǺǹĬȇȅ

12

ȉǼȁǿȀǾ
ǼȆǿĭǹȃǼǿǹ

ȈȣȞȘșȚıμȑȞȠ

ȉȇǿĭȉȅ

ǼȄȍȉǼȇǿȀȅ

ǼȈȍȉǼȇǿȀȅ

ǼȆǿȋȇǿȈȂǹ

ǼȆǿȋȇǿȈȂǹ

1Ș

2Ș

3Ș

1Ș

2Ș

3Ș

3

3Ȓ2

2

3

3Ȓ2

2Ȓ1

ıțȣȡȩįİμĮ

ȆǼȉǹȋȉȅ

3

3

3

3

3

3

ȈȣȞȘșȚıμȑȞȘ

ȈǹīȇǼ

3

3

3

3

3

3

ȜȚșȠįȠμȒ

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

3

3

2

3

3Ȓ2

2Ȓ1

ȆǹȉǾȉȅ

3

3

2

3

3

3Ȓ2

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

3

3

2

3

3

3Ȓ2

ȈȣȞȘșȚıμȑȞȘ

ȉȇǿĭȉȅ

3

2

2

2

2

2Ȓ1

ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ

ȆǼȉǹȋȉȅ

3

2

3

3

2

2Ȓ1
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ȆȠȡȠȜȚșȠįȠμȒ

ȆȜȑȖμĮ

ȈǹīȇǼ

3

3

3

3

3

3

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

3

3Ȓ2

2

2

2

2

ȆǹȉǾȉȅ

3

3

3Ȓ2

2

2

2Ȓ1

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

3

3

3Ȓ2

2

2

2Ȓ1

ȉȇǿĭȉȅ

2

2

2

2

2Ȓ1

2Ȓ1

ȈǹīȇǼ

2

2

2

2

2

2

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

2

2

2

2

2Ȓ1

2Ȓ1

ȆǹȉǾȉȅ

2

2

2

2

2

2

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

2

2

2

2

2

2

ȉȇǿĭȉȅ

3

3

3Ȓ2

3

3

2

ȆǼȉǹȋȉȅ

3

3

3

3

3

3

ȈǹīȇǼ

3

3

3

3

3

3

ǹȇȉǿĭǿȈǿǼȁ

3

3

3Ȓ2

3

3

3Ȓ2

ǻǿǹȀȅȈȂǾȈǼǿȈ

3

3

3

3

3

3

ȆǹȉǾȉȅ

3

3

3

3

3

3

ǼʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ μȑıĮ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚİȤȩμİȞȘȢ ıİ ĮȣĲȒȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ȣʌ’ ȩȥȘ ȩĲȚ 7 ȩȖțȠȚ ȞȦʌȒȢ ȐμμȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ 5 ȩȖțȠȣȢ
ȟİȡȒȢ ȐμμȠȣ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȚμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȒȢ ĮȞȐμȚȟȘȢ İțĲȩȢ įȠȤİȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ıȣȞįİĲȚțȑȢ
ȪȜİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ μȑȤȡȚ 25%.
Ǿ ȤȡȦıĲȚțȒ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲĮ ȟİȡȐ ĮįȡĮȞȒ ıİ ıĲĮșİȡȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ ȑȦȢ 5% ĲȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ șĮ
ĮȞĮμİȚȖȞȪİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ ȠμȠȚȠȤȡȦμȓĮ.
ǼȖțİțȡȚμȑȞȠ ȡİȣıĲȠʌȠȚȚĲȚțȩ, ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ, ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȩ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıİ
ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ μİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĲȠȣ.
ȉİȜȚțȐ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩȤȡȦμȠ țĮȚ ıĲȠ ȤȑȡȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ μʌȐȜĮ İȪʌȜĮıĲȘ ʌȠȣ įİȞ įȚĮȤȑİĲĮȚ
ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ įȐțĲȣȜĮ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ țĮȚ ĲȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ĬĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȩıȠ țȠȞȓĮμĮ, ȩıȠ ȑȤİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ȞĮ įȚĮıĲȡȫȞİȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ
ĲȠȣ.
ȆĮȡĮıțİȣĮıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ ĳȣȜȐȖİĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ μȘ ȤȐȞİȚ Ȟİȡȩ țĮȚ ȞĮ μȘȞ
ȕȡȦμȓȗİȚ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȕȡȠȤȒ, ȒȜȚȠ, țȡȪȠ, ȗȑıĲȘ).
Ȉİ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (t4°) Ȓ țĮȪıȦȞĮ (t38°) įİȞ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗȠȣȞ (ʌİȡȓʌȠȣ įȪȠ ȫȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıĲȠ μİȓȖμĮ) įİȞ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ.
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ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȟĮȞĮįȠȣȜİȪȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ȞİȡȠȪ Ȓ ıȣȞįİĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȑıİȚ ıĲĮ įȐʌİįĮ șĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.

5.7

ǼʌȚȜȠȖȒ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ – ʌȐȤȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

īİȞȚțȐ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ ȑȤȠȣȞ ıȣȞȠȜȚțȩ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 15 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ:
Į)

ȁȚșȠįȠμȑȢ ȑȦȢ 25 mm,

ȕ)

ȆȜȚȞșȠįȠμȑȢ ȑȦȢ 25 mm,

Ȗ)

ȈțȣȡȩįİμĮ Įʌȩ țĮȜȠȪʌȚ ȑȦȢ 20 mm,

į)

ȅȡȠĳȑȢ ȑȦȢ 16 mm,

İ)

Ȉİ ʌȜȑȖμĮĲĮ ȑȦȢ 20 mm,

ıĲ) ǹȡĲȚĳȚıȚȑȜ ȑȦȢ 38 mm.
ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
-

Ǿ ʌȡȫĲȘ ȡĮȞĲȚıĲȒ (ıĲȡȫıȘ ıȪȞįİıȘȢ) ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ μȑȖȚıĲȠȣ țȩțțȠȣ μİ țȠȞȓĮμĮ ĲȠȣ
ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ țĮȚ
Į) ȐμμȠ 0 / 7 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) ȐμμȠ 0 / 5 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲȚȢ ȠȡȠĳȑȢ.

-

Ǿ įİȪĲİȡȘ (ȜȐıʌȦμĮ) μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 14 mm țĮȚ 10 mm ȖȚĮ ȠȡȠĳȑȢ μİ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ 1 Ȓ 2 ĲȠȣ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ țĮȚ
Į) ȐμμȠ 0 / 5 (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) ȐμμȠ 0 / 3 (μİıȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ ȠȡȠĳȑȢ.

-

Ǿ ĲȡȓĲȘ μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm μİ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ 1 Ȓ 2 ĲȠȣ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ țĮȚ
Į) μĮȡμĮȡȩıțȠȞȘ Ȓ ȐμμȠ 0 / 3 (μİıȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ,
ȕ) μĮȡμĮȡȩıțȠȞȘ Ȓ ȐμμȠ 0 / 1 (ȜİʌĲȩțȠțțȘ) ȖȚĮ ĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ ĲȚȢ ȠȡȠĳȑȢ.

-

5.8
5.8.1

ȀȐșİ İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıșİȞȑıĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ. Ǿ 1Ș
ıĲȡȫıȘ șĮ İȓȞĮȚ ĮıșİȞȑıĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȢ İʌȓȤȡȚıȘ ȣʌȩȕĮșȡȠ.

ǼʌȓıĲȡȦıȘ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ
īİȞȚțȐ

ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ Įʌȩ İʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ, ĮĳȠȪ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲİȓ μİ ĳȪȜȜĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ȤĮȡĲȚȠȪ, ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ Ȓ İȚįȚțȑȢ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞİȢ İʌĮȜİȓȥİȚȢ ĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ İʌȚȤȡȚıĲȠȪȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȘμİȓĮ «ĮȡμȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ» țĮȚ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȦȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ ĲȠ įİįȠμȑȞȠ, ȫıĲİ ȠȚ ĮȡμȠȓ İȡȖĮıȓĮȢ ȞĮ μȘȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȜȘʌĲȠȓ ıĲĮ
ĲİȜİȚȦμȑȞĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ.
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ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ĮȜȜĮȖȒȢ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 300 mm
ıȣμμİĲȡȚțȐ ıĲȠȞ Įȡμȩ ĮȜȜĮȖȒȢ ʌȠȣ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ μİ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȞ șİȡμȫ țĮȡĳȚȐ.
ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ İʌȚșȣμȘĲȩ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĲĮ 200 mm
(ʌ.Ȥ. ĲμȒμĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ), ĲȠ ĲμȒμĮ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ȤĮȡĲȓ ĲȪʌȠȣ (KRAFT) Ȓ
ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȜĮĲȪĲİȡȘ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 50 mm, Įʌȩ țȐșİ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
Ȉİ μİȖĮȜȪĲİȡĮ țİȞȐ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓȤȡȚıμĮ İʌȓ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ μİ ıțİȜİĲȩ (ȕȜ. ʌȚȠ țȐĲȦ).
ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Ș ĮȞȐȖțȘ İʌȓıĲȡȦıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ
İʌȓıȘȢ ʌȜȑȖμĮ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȉĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȞȦʌȐ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ μİ ȥİțĮıμȩ.
Į)

ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ
ĬĮ İțĲİȜİıĲİȓ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘ μȘȤĮȞȒ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ
μȣıĲȡȓ țĮȚ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ȞȦʌȒ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ, ĲȡĮȤȚȐ, ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ șĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȠ ĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ 3 ȘμİȡȫȞ șĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

ȕ)

ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ
ĬĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ĲȐțȠȚ ȗȣȖȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȐȞȦ, țȐĲȦ țĮȚ ĮȞȐ 800
mm ĲȠ ʌȠȜȪ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȡȐμμĮĲĮ ĲȘȢ ȤȐȡĮȟȘȢ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ, ʌȐȞȦ ıĲȘȞ 1Ș ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ȣȖȡĮȞșİȓ μİ ȥİțĮıμȩ.
ĬĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮțȡȓȕİȚĮ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıțȠĲȓİȢ, ĲȑȡμĮĲĮ, ĮȡμȠȓ,
ȖȦȞȚȩțȡĮȞĮ țȜʌ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ țĮȡĳȚȐ țĮȚ ĲȠʌȚțȐ μİ
țȠȞȓĮμĮ.
ĬĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ ȠįȘȖȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ, ȗȣȖȚıμȑȞȠȚ
țĮȚ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ʌȒȤİȚȢ.
ĬĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ʌȜĮȓıȚĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, țȠȣĲȚȐ
įȚĮțȜĮįȫıİȦȞ įȚĮțȠʌĲȫȞ țȜʌ.), ȫıĲİ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ıĲȠ ȞȠȘĲȩ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ șĮ įȚȠȡșȫȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ.
ȂȩȜȚȢ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ ʌȒȟȠȣȞ țĮȚ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ ȕȐıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐıȣȡıȘ ĲȠȣ
ʌȒȤȘ (ȣʌȩ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ȘμȑȡĮ) șĮ ȥİțȐȗİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȫıĲİ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȩ țĮȚ șĮ ȖİμȓȗȠȣȞ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ İțĲȠȟİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
μȘȤĮȞȒ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ. ȉȠ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ İțĲȠȟİȪĲȘțİ șĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐıȣȡıȘ
ȟȪȜȚȞȠȣ ʌȒȤȘ țĮȚ ʌȓİıȘ, ȫıĲİ ȞĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȫȢ ıȣȞİʌȓʌİįȠ μİ
ĮȣĲȠȪȢ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ıȣȞȠȜȚțȐ İʌȓʌİįȘ “ıʌȣȡȦĲȒ” İʌȚĳȐȞİȚĮ,
țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ǹȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ, șĮ
İțĲȡĮȤȪȞİĲĮȚ μİ ȕȠȪȡĲıȚıμĮ ıĲĮ ʌȡȫĲĮ ıĲȐįȚĮ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ. ȉȠ įȚĮıĲȡȦșȑȞ țȠȞȓĮμĮ șĮ
įȚĮĲȘȡȘșİȓ ȞȦʌȩ μİ ȥİțĮıμȩ μȑȤȡȚ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, 7-10 ȘμȑȡİȢ ĮȡȖȩĲİȡĮ,
ȫıĲİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ ʌȒȟȘ ȠμĮȜȐ ȤȦȡȓȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ.

Ȗ)

ȉȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ țĮȚ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ, Ș ĮȞĲȠȤȒ, Ș
ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țȠȪĳȚĮ țĮȚ İȪșȡȣʌĲĮ ĲμȒμĮĲĮ, İıȠȤȑȢ Ȓ
İȟȠȤȑȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȐ ĲμȒμĮĲĮ șĮ țĮșĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ
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ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮμȓĮ įȚȩȡșȦıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ μİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ
ĲȡȓĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ
ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
Ǿ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ ĮʌȠįȓįİȚ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȘȞ ȣĳȒ țĮȚ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ
țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ. īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ İʌȚμİȜȘμȑȞȘ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲĮ
ȣȜȚțȐ, ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȒ ĲȠȣȢ, ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȑȜȠȢ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ.
Ǿ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ μİ μȘȤĮȞȒ İțĲȩȟİȣıȘȢ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ.
ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ țȠȞȓĮμĮ ıİ ȜİʌĲȩ ıĲȡȫμĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ʌȚȑȗİĲĮȚ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȡĮȤİȓĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ. ȂȩȜȚȢ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ĲȡĮȕȐİȚ țĮȚ ȞĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ
ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ, ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ:
-

-

-

-

ȆİĲĮȤĲȒ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠįȫıİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȡİȟȓμĮĲĮ ĲȡĮȤȚȐ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ʌİĲĮȤĲȩ).
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮʌȠĳĮıȚıĲİȓ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȠȣ
ĮįȡĮȞȠȪȢ. ǻİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
ȇĮȞĲȚıĲȒ μİ “șȣμĮȡȐțȚ” Ȓ “μȘȤĮȞȒ ıĮȖȡȑ”, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠįȫıİȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĮȖȡȑ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮʌȠĳĮıȚıĲİȓ șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ țȩțțȦȞ ĲȠȣ
ĮįȡĮȞȠȪȢ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ Ȓ μȠȞȩțȠțțȠ
ĮįȡĮȞȑȢ. ȉȠ μȓȖμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȠȟİȣșİȓ ʌȡȚȞ, ȩıȠ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ 1ȘȢ ĳȐıȘȢ İȓȞĮȚ ȞȦʌȩ. ǻİȓȖμĮ
İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
ȉȡȚʌĲȒ, ȩʌȠȣ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ıĲȠ ʌȡȫȚμȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ
ĲȡȓȥȚμȠ μİ ȟȪȜȚȞȠ ĲȡȚȕȓįȚ țĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ μİ ĮıȕİıĲȩȞİȡȠ țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ ʌȐȜȚ μİ
ĲȡȚȕȓįȚ İʌİȞįİįȣμȑȞȠ μİ ȜȐıĲȚȤȠ, μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȜİȚĮȞșİȓ ĲİȜİȓȦȢ. Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ șĮ ȖȓȞİȚ
μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ ȕȖĮȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠȚ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ.
ǹȡĲȚĳȚıȚȑȜ

Ǿ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ʌĮȤȪĲİȡȘ ȑȦȢ 18 mm țĮȚ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ĲȡȚʌĲȩ).
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌȓ ĲȠȣ ıĲİȖȞȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıȤİįȚȐȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲĮμʌȜȐįİȢ, ȠȚ ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ (țȠȣĲȐȜȚ, ȤĲȑȞȚ țȜʌ) ȜĮȟİȪİĲĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ıĲȠȣȢ ĲĮμʌȜȐįİȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ.
ȂİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ ȜȐȟİȣıȘȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ țĮșĮȡȚıμȩȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ȥİțĮıμȩȢ μȑȤȡȚ ȞĮ ʌȒȟİȚ
ĲİȜİȓȦȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ.
ǻİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ.
-

ȆĮĲȘĲȩ

ǵʌȦȢ ĲȠ ĲȡȚʌĲȩ, ĮȜȜȐ μİĲȐ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ ĮțȠȜȠȣșİȓ ʌȐĲȘμĮ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ.
ȉȠ ʌȐĲȘμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȩıȠ, ȩıȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȤȦȡȓȢ ȠȚ ıȣȞįİĲȚțȑȢ ȪȜİȢ ȞĮ
ȕȖĮȓȞȠȣȞ ı’ ĮȣĲȒȞ.
-

ǻȚĮțȠıμȒıİȚȢ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ

Ȃİ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ μİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȦșȠȪȞ
ıȤȒμĮĲĮ ȩʌȦȢ țȠȡȞȓȗİȢ, ʌȠĲĮμȠȓ țĮȚ țȣμȐĲȚĮ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 50 mm ȤȦȡȓȢ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ ĲĮ 100 mm μİ ȠʌȜȚıμȩ Įʌȩ ʌȜȑȖμĮ țĮȡĳȦμȑȞȠ ıĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.
ȂİȖĮȜȪĲİȡĮ μİȖȑșȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĮȞȐȜȠȖȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȕȐșȡȠȣ (ĲȠȓȤȠȣ).
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ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ 2ȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ Ș įȚĮțȩıμȘıȘ,
ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ȗȣȖȚıμȑȞȠȚ țĮȚ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȠȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȟȪȜȚȞȠȚ ʌȒȤİȚȢ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȕȜ. ʌȚȠ
ʌȐȞȦ) ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȖİȞȚțȒ μȠȡĳȒ ĲȘȢ įȚĮțȩıμȘıȘȢ. ǻȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ
țĮĲȐ ȜİʌĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ (ȑȦȢ 20 mm) İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȡȐȕȘȖμĮ ȟȪȜȚȞȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ μİ ĲȠ İʌȚȜİȖμȑȞȠ ȕĮıȚțȩ ıȤȑįȚȠ țȠȡȞȓȗĮȢ, țȣμĮĲȓȠȣ,
ʌȠĲĮμȠȪ țȜʌ. ʌȐȞȦ ıĲȠȣȢ ȟȪȜȚȞȠȣȢ ʌȒȤİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȦȢ țĮȜȠȪʌȚ ĲȘȢ įȚĮțȩıμȘıȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ. ȉȠ țĮȜȠȪʌȚ șĮ ȑȤİȚ
ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ μȠȡĳȒ ĲȠȣ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
5.8.2

ǼʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İʌȓ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ ȣʌȐȡȤİȚ țİȞȩ

ǲȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ Ƞ ıțİȜİĲȩȢ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ İȓȞĮȚ țĮȜȐ ıĲİȡİȦμȑȞȠȢ ıĲȚȢ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țĮȚ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțȫȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȢ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠıȕȠȜȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ, μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ. ȈĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ
ıțİȜİĲȠȪ șĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ȣʌȩȕĮșȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıįİıȒ ĲȠȣ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ĳȠȡȐ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ʌȜİȣȡȐ İȖțȐȡıȚĮ
ıĲȠȞ ıțİȜİĲȩ, ĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢ ȠȚ ȐțȡİȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ.
ȉȠ ʌȜȑȖμĮ ʌȡȠıįȑȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ıțİȜİĲȩ μȑıȦ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ μİ įȚʌȜȩ μĮȜĮțȩ İȞ șİȡμȫ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ıȪȡμĮ ĭ
1,2 mm, ĮȞȐ 100 mm, Įʌȩ ĲȠ μȑıȠ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĲİȞĲȫȞİĲĮȚ ıȦıĲȐ μİ ĲĮ
įİıȓμĮĲĮ ȖȣȡȚıμȑȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ıțİȜİĲȩ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ μİĲĮțȚȞȘμȑȞĮ ıİ ıȤȑıȘ μİ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮĲȐ 1/4 ʌȜȐĲȠȣȢ ĳȪȜȜȠȣ. ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ
İȓĲİ țĮĲȐ 25 mm, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȩĲĮȞ Ș ȑȞȦıȘ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, İȓĲİ țĮĲȐ 50 mm μİ ĲĮ
ʌȜȑȖμĮĲĮ įİμȑȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȞȐ 100 mm, ȩĲĮȞ Ș ȑȞȦıȘ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ. ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȠȣ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ įȪȠ ʌȜȑȖμĮĲĮ ĲĮ İʌȚʌȜȑȠȞ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȜȪ ȤȠȞĲȡȒ (ʌĮȤȚȐ)
ȑȞȦıȘ. ȉȠ ʌȜȑȖμĮ șĮ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲĮ ȖİȚĲȠȞȚțȐ ȣʌȩȕĮșȡĮ ȩʌȠȣ șĮ țĮȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ țĮȡĳȚȐ ĮȞȐ 100 mm.
ǹȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ, ĮȣĲȩȢ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȑȡμĮĲĮ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȑȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ıțİȜİĲȩ țĮȚ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ, ȗȣȖȚıμȑȞĮ țĮș’ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ.
ȉĮ țĮȡĳȚȐ, ĲĮ įİıȓμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ țȠμμȑȞĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȠȪȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ țȠȞȓĮμĮ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ 120 gr/m³ ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ μİ ĮȞĲȠȤȒ
ıĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ Ȓ ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ.
Ǿ įȚȐıĲȡȦıȘ șĮ ȖȓȞİȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ Įʌȩ μȘȤĮȞȒ Ȓ ȤİȚȡȦȞĮțĲȚțȐ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ țĮȚ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ șĮ ʌȚİıĲİȓ ıĲȠ
ʌȜȑȖμĮ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ ȟİȤİȚȜȓıİȚ Įʌȩ ʌȓıȦ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ μȑȜȘ ĲȠȣ
ʌȜȑȖμĮĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ șĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ȞȦʌȩ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ.
Ǿ įİȪĲİȡȘ țĮȚ ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
5.8.3

ǼʌȓȤȡȚıμĮ İʌȓ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȑȖμĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ

ǲȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ȠȚ μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ ıĲȡȦșİȓ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ, ȠȚ ĮȡμȠȓ
ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȘįİȞȚțȠȓ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ İȞȚĮȓȠ μȠȞȦĲȚțȩ μĮȞįȪĮ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ȤĮȡĲȓ țĮȚ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ʌȜȑȖμĮ (ȕȡȠȤȓįĮ 15x15 mm), ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ μİ İȚįȚțȐ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ
ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ țĮȡĳȚȐ 12/m² ȚıȠμȠȚȡĮıμȑȞĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
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ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲ’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ μİ ȩıĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ, șĮ İȓȞĮȚ
ĲİȞĲȦμȑȞĮ țĮȚ șĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ İȞȚĮȓȠ İʌȓʌİįȠ țĮȚ ȠμĮȜȩ ıĲȡȫμĮ.
Ǽʌȓ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ İʌȓȤȡȚıμĮ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ. ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 20 mm
5.8.4

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ – ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ:
Į)

μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲİȡμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ,

ȕ)

μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȠįȠȤȫȞ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
μİ ĲĮ ĲȑȡμĮĲĮ,

Ȗ)

μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ ʌȒȤİȦȞ țȐșİĲȦȞ ıĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ıĳȒȞȦıȒ ĲȠȣȢ μİ ĲȐțȠȣȢ Įʌȩ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. ȅȚ ʌȒȤİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ȗȣȖȚıμȑȞȠȚ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȠįȘȖȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.

ȅ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İțĲȠȟİȣȩμİȞȠ țȠȞȓĮμĮ μİ İȚįȚțȒ ȟȪȜȚȞȘ ıĮȞȓįĮ Ȓ
ĲȐțȠȣȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ țĮȚ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ İȓĲİ μİ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ Įȡμȩ (ȕȜ. ʌȚȠ ʌȐȞȦ), İȓĲİ μİ ȟȪȜȚȞȠ
ıĳȘȞȠİȚįȒ ʌȒȤȘ ıĲİȡİȦμȑȞȠ ıĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ,
İȓĲİ ĲȑȜȠȢ μİ țȩȥȚμȠ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȩĳĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ȠįȘȖȠȪ, ĮĳȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ȤȦȡȓȢ
įȚĮțȠʌȒ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș țȐȜȣȥȘ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȒ ĲȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȩıĮ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.

5.9

ȆȡȠıĲĮıȓĮ – ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ

Į)

ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ Ȓ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 4 C° Ȓ ȓıȘ Ȓ ȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 38°
C, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.

ȕ)

ǵĲĮȞ ʌȞȑȠȣȞ ȚıȤȣȡȠȓ ȟȘȡȠȓ ȐȞİμȠȚ, ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ.

Ȗ)

ǵĲĮȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİșİȓ ıİ ȕȡȠȤȒ Ȓ ȩĲĮȞ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ
ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ȕȡȠȤȒ.

į)

Ǿ 3Ș ıĲȡȫıȘ (ȜİʌĲȩ) șĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țȣμĮȓȞİĲĮȚ
μİĲĮȟȪ 15° C țĮȚ 30° C țĮȚ įİȞ ʌȞȑȠȣȞ ȐȞİμȠȚ.

İ)

ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ (ʌ.Ȥ. ĲȣȤĮȓĮ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ).

ıĲ) ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȞȦʌȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 72 ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ.
ȗ)

18

ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ȖȚĮ ıȠȕĮȡȩ ȜȩȖȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ ıĲȠ ıȫμĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ țĮȚ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȚĮĲĮȡȐȟȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ șĮ İʌȚȤİȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 μȑȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȒ
ĲȠȣȢ.
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ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-03-01-00:2009

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ:
Į)

ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ, ȤȦȡȓȢ țȠȪĳȚĮ Ȓ țİȞȐ ĲμȒμĮĲĮ (ȩȜİȢ ȠȚ
ıĲȡȫıİȚȢ)

ȕ)

ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıȣȞȠȤȒ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȩμİȞȘ țĮȚ
ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ (ȩȜİȢ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ)

Ȗ)

ȞĮ μȘȞ ȑȤȠȣȞ ıțĮıȓμĮĲĮ, ĲȡȚȤȚȐıμĮĲĮ, ʌȠȡȫįȘ ĲμȒμĮĲĮ (ĲȡȓĲȘ ıĲȡȫıȘ)

į)

ȞĮ μȘ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ, ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȫıİȚȢ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ (2Ș țĮȚ 3Ș ıĲȡȫıȘ)

İ)

ȠȚ ȖȦȞȓİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡİȚȢ țĮȚ İȣșİȓİȢ, ȠȚ ıȣȞĮȡμȠȖȑȢ μİ ȐȜȜĮ įȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșİȓİȢ,
ıȣȞİʌȓʌİįİȢ țĮȚ ȠμĮȜȑȢ

ıĲ) ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįĮ țĮș’ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ μȑıĮ ıĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ.

6.2

ǹȞȠȤȑȢ

ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6 mm ıĲĮ 3,00 m
ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 6mm ıĲĮ 3,00 m
ȈĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ: ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ - 6 mm țĮȚ + 12 mm
ȈĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ: ȩȤȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ r 2 mm, İȜİȖȤȩμİȞȘ μİ țĮȞȩȞĮ 3,00 m ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ
įȚİȣșȪȞıİȚȢ.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
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ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ĮȞȐ
ĲȪʌȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ țĲȚȡȓȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-04-05-00 ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ıĳȡȐȖȚıȘ, ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ
ĲȦȞ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȠμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ȑȡȖĮ, μİ μĮıĲȓȤİȢ İĳĮȡμȠȗȩμİȞİȢ İȞ ȥȣȤȡȫ ıİ ȐμȠȡĳȘ Ȓ
μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȅȚ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȣ ĲȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣȢ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ
įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ (μİĲĮȕȠȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ, μİĲĮȕȠȜȒ ȣȖȡĮıȓĮȢ, İȡʌȣıμȩȢ Ȓ įȚȩȖțȦıȘ ʌȒȟȘȢ,
ʌİȡȚȠįȚțȒ Ȓ ȐĲĮțĲȘ ĳȩȡĲȚıȘ țȜʌ.) țĮȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ıȪȖȤȡȠȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȣȡȑȦȢ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ țĮȚ ĲĮ μİȖȑșȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹȡμȠȓ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ șĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ.
ȈĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ ĮȣĲȩ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ įȩμȘıȘȢ ȜȚșȠıȦμȐĲȦȞ, ʌȜĮțȫȞ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-04-05-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1
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3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

īİȞȚțȐ

©

Ǽȁȅȉ

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ:
3.1.1

ǼȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȡμȠȪ

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.1.2

ǼʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ Ȓ ȤİȓȜȘ ĮȡμȠȪ

ȅȚ İʌȓʌİįİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠıĳȪİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ. ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ Ȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ (ıȤȒμĮ 1) Ȓ țȐșİĲİȢ (ıȤȒμĮ 2).
3.1.3

ȅȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ (Lo)

Ǿ ʌȡȠȕȜİĳșİȓıĮ țĮĲȐ ĲȠȣ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȤİȚȜȫȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
3.1.4

ǹȡȤȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ (LA)

Ǿ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤİȚȜȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.1.5

ǼȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ĮȡμȠȪ (L’)

Ǿ įȚĮĳȠȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ ĮțȡĮȓȦȞ șȑıİȦȞ ĲȦȞ ȤİȚȜȫȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ȜȩȖȦ ıȤİĲȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȠȪ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

3.2
3.2.1

ǼȐȞ ʌ.Ȥ. ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȠȣ ĲȠ țĮȜȠțĮȓȡȚ İȓȞĮȚ 17mm, ȖȓȞİȚ ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ 21mm, ĲȩĲİ ĲȠ
İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ L’ șĮ İȓȞĮȚ 21-17=4mm.ǼȐȞ ĮȞĮȤșİȓ ıĲȠ ĮȡȤȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ LA (ʌ.Ȥ. 18mm) ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 4/18 * 100=22%.

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȡμȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İȪȡȠȣȢ țȓȞȘıȒȢ ĲȠȣȢ
ǹȡμȠȓ μȚțȡȠȪ İȪȡȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ

ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ ʌȠȣ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ.
3.2.2

ǹȡμȠȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ İȪȡȠȢ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ

ȁȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȒȢ ĳȠȡĲȓıİȦȞ ıİ ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲĮ ȣĮȜȠʌİĲȐıμĮĲĮ ȩȥİȦȞ. Ȉİ
ʌĮȡȩμȠȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ, șȜȚʌĲȚțȑȢ țĮȚ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ.
3.2.3

ǹȡμȠȓ μİȖȐȜȠȣ İȪȡȠȣȢ

ǼʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ.

3.3
3.3.1

ȅȡȠȜȠȖȓĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ȤȘμȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ
ǺȐșȠȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (ıȤȒμĮ 3)

īȚĮ ȑȞĮ Įȡμȩ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȤİȓȜȘ, İȓȞĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ İȜİȪșİȡȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ
Ș ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
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ȊȜȚțȩ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȊȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫıİȚ ĲȘȞ ʌȓıȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.3.3

ǹıĲȐȡȚ

ȊȜȚțȩ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȖȚĮ:
-

ȉȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȤȘμȚțȒȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȩȢ ĲȠȣ.

-

īȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ Ȓ ĲȘȞ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıİ İȚįȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

3.3.4

ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

ǼȓȞĮȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ȑȞĮ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ μİĲȐ ĲȠȞ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩ ĲȠȣ, Ȓ
ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ, įȚĮĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȘ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȒ ĲȠȣ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ. ǼțĳȡȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ
ʌȜȐĲȠȣȢ LA ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ (ȤİȓȜȘ).
3.3.5

ǹʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ (ıȤȒμĮ 3)

ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȩȞȠ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
3.3.6

ǻȚʌȜȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ

ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ İț ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ μȓĮ İȓȞĮȚ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

3.3.7

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȩȥİȦȞ ȩʌȠȣ Ș įȚĮμȩȡĳȦıȘ
ĲȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȡμȫȞ İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘ įȓȠįȠ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ (ıȤȒμĮ 4) Ȓ Ș ʌȡȩȕȜİȥȘ șĮȜȐμȠȣ
İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ʌȚȑıİȦȞ μİ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑȟȦ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ıȣμȕȐȜȜİȚ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ
(ıȤȒμĮ 5).

ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ țȐșİĲȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌĮĳȒȢ (ıȤȒμĮ 2)

Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ İȓȞĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ȚıȠıțİȜȑȢ ĲȡȓȖȦȞȠ, ʌȜİȣȡȐȢ 10 mm, İȟĮȡĲȫμİȞȘ Įʌȩ ĲȠ
İȪȡȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ.

ȈȤȒμĮ 1 - ǹȡμȠȓ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ
1.ǼȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȡμȠȪ
2.ȆȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ
3.ǼʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ (ȤİȓȜȠȢ ĮȡμȠȪ)
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ȈȤȒμĮ 2 - ǹȡμȠȓ μİ țȐșİĲİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ - ǼȞįİȚțĲȚțȒ șȑıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
1.ǼȜİȪșİȡȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȡμȠȪ

ȈȤȒμĮ 3 - ǹʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ
1.ȅʌȓıșȚĮ ȩȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
2.ǼʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
3.ǺȐșȠȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
4.ǵȥȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȈȤȒμĮ 4 - ǻȚʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ ıİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩȥİȦȞ (țȐșİĲȠȢ
ĲȠμȒ)
1.ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȠȣ țȐĲȦ ȐțȡȠȣ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȞİȡȠıĲȐȜĮțȘ (ʌȡȫĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ)
2.ȊȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (įİȪĲİȡȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ)
3.ǲȟȦ
4.ȂȑıĮ
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ȈȤȒμĮ 5 - ǻȚʌȜȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȡμȠȪ ıİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩȥİȦȞ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ĲȠμȒ)
1.ĬȐȜĮμȠȢ İȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ʌȚȑıİȦȞ μİ įȚȐĲĮȟȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ μİ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ (įİȞ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ)
2.ȁȦȡȓįĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌ.Ȥ. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȦȢ ıȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȑȡĮ.
3.ȊȜȚțȩ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ ĮȡμȠȪ
4.ȂĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ.
5.ȂȑıĮ
6.ǲȟȦ

4

ȊȜȚțȐ

4.1

ȊȜȚțȐ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȠȪ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĮĳȡȫįİȢ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ, țȜİȚıĲȫȞ țȣȥİȜȫȞ ȣʌȩ μȠȡĳȒ țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ
Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȫȞ țȠȡįȠȞȚȫȞ.

4.2
4.2.1

ǱμȠȡĳĮ ȣȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
īİȞȚțȐ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μĮıĲȓȤİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȘμȚțȫȞ ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ İȟȑȜĮıȘ.
4.2.2

ȆȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ (ıȣμȕȠȜȚıμȩȢ P)

ȂİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ, ıĲİȡİȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ıĲȑȖȞȦμĮ, įȘȜĮįȒ μİ İȟĮȑȡȦıȘ ĲȦȞ ʌĲȘĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ (Ȟİȡȩ,
įȚĮȜȪĲİȢ).
ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ʌȜĮıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, įȘȜĮįȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ
(ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ «ĲıȓȤȜĮȢ»), ȤĮμȘȜȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ μİȚȦμȑȞȘ ıȣȞȠȤȒ (ĮʌȜȒ Ȓ
ʌȠȜȜĮʌȜȒ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ).
ȈĲȚȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ:
-

ȅȚ μĮıĲȓȤİȢ BUTYLS Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ İȜĮıĲȚțȩ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ISOPRENE țĮȚ ISOBUTYLENE.

-

ȅȚ ĮțȡȣȜȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮțȡȣȜȚțȑȢ ȡȘĲȓȞİȢ ıİ įȚȐȜȣμĮ įȚĮȜȪĲȘ Ȓ ıİ ȣįȐĲȚȞȘ įȚĮıʌȠȡȐ.

4.2.3

ǼȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ (ıȣμȕȠȜȚıμȩȢ Ǽ)

ȂİĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ, ıĲİȡİȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ:
-

ǼȓȞĮȚ İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, μİ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩ μİ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȘȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ.
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ǼȓȞĮȚ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ĮȞĲȓįȡĮıȘ.

ȂİĲȐ ĲȘȞ ıĲİȡİȠʌȠȓȘıȘ įȚĮĲȘȡȠȪȞ İȜĮıĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ, įȘȜĮįȒ Ș μĮıĲȓȤĮ İʌĮȞĮțĲȐ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȘȢ μȠȡĳȒ
țĮȚ șȑıȘ ȩĲĮȞ İȟĮȜİȓĳȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȈĲȚȢ İȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ țĮȚ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮıĲĮȡȚȠȪ.
ǼȚįȚțȐ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ ʌȠȡȫįȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
Ȓ ıİ ȜİȓĮ țĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȣȖȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ.
ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠ ȠȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ İȚįȚțȒȢ
ıȪıĲĮıȘȢ.

4.3

ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ %

ȅȚ μĮıĲȓȤİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ İȟȑȜĮıȘ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȩʌȦȢ ıĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ȣȜȚțȫȞ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ȣȜȚțȫȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȠȜȚțȒȢ
țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

25 Ǽ

25

12,5 Ǽ Ȓ 12,5 P

12,5

7,5 P

7,5

ȉȠ ȖȡȐμμĮ Ǽ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ İȜĮıĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ țĮȚ ĲȠ ȖȡȐμμĮ ȇ ıĲȚȢ ʌȜĮıĲȚțȑȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.4

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȠȜȚțȒȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ
ȣʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıİ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ,
ȩʌȦȢ įȓįİĲĮȚ ıĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ, İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌȜȑȠȞ
ıȣȞȒșİȚȢ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ, μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ İȞȚĮȓȠ
ȣȜȚțȩ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĮȡμȠȪ.

ȂȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ - ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȊȜȚțȐ ʌȜȒȡȦıȘȢ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĲĮȚȞȓİȢ, țȠȡįȩȞȚĮ, Ȓ țȠȓȜİȢ ıȦȜȘȞȦĲȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ ĮĳȡȫįȘ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ μİ țȜİȚıĲȑȢ Ȓ ĮȞȠȚțĲȑȢ țȣȥȑȜİȢ, Ȓ ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ Ȓ μĮȜĮțȩ PVC.
ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȩʌȦȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ, ĮȜȜȐ İμʌȠĲȚıμȑȞĮ, İȓĲİ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣȢ, İȓĲİ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȠȣȢ μİ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.

4.5

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮȜȪʌĲȡİȢ țĮȚ ʌȡȠıșȒțİȢ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ

īĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ İȞ șİȡμȫ ȜĮμĮȡȓȞĮ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ, ȠȡİȓȤĮȜțȠȢ, Ȓ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ʌȠȣ țȩȕȠȞĲĮȚ, ĲȡȣʌȫȞĲĮȚ
țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

4.6
4.6.1

-
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ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
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ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ĮțȡĮȓİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ (-10 ȠC, 70 ȠC), ȞĮ μȘ ıȣıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ μȘ
ıțȜȘȡĮȓȞȠȣȞ ȩʌȦȢ țĮȚ ȞĮ μȘ μİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ Ș İȜĮıĲȚțȒ ĲȠȣȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ.
-

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ ȐμİıȘ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȠȣ Ȓ ĮțȩμĮ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ μȘ
ıțȜȘȡȣμȑȞȘ.

-

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȤȘμȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ țĮȚ ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ.

-

ǼʌȓįȡĮıȘ ȤȘμȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ ıĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ țĮșĮȡȚıμȠȪ ĲȠȓȤȦȞ
țĮȚ įĮʌȑįȦȞ.

-

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ĳȦĲȚȐȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, șĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ İȚįȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ μĮıĲȓȤĮ
ıȚȜȚțȩȞȘȢ

4.6.2

ȆĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ǼʌȓıȘȢ, ĲĮ ȣȜȚțȐ ĮȡμȫȞ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
-

ǼȐȞ İȓȞĮȚ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.

-

ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ Ș ȤȡȒıȘ ĮıĲĮȡȚȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

ȉȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ: İȐȞ İȓȞĮȚ ȜİȓȠ Ȓ ʌȠȡȫįİȢ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ İʌȚȜȠȖȒ
ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ μİ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ıİ μȩȞȚμȘ İʌĮĳȒ.
ȅ țȓȞįȣȞȠȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐμİıȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȘ μĮıĲȓȤĮ.
ǼȐȞ ȠȚ İıȦĲİȡȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ ȩʌȠȣ șĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ĲȠ ȣȜȚțȩ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ.

4.7
4.7.1

ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮșȠȡȚıμȠȪ ȣȜȚțȫȞ, ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, İȜȑȖȤȠȣ, ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ
ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ĮȡμȫȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȘ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ țĮȚ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣȢ, ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣȢ
İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ
ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȉĮ įİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ
İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ǼʌȓıȘȢ, șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ, İȖȤİȚȡȓįȚȠ μİ ȠįȘȖȓİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
4.7.2

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ, șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ,
ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ ȩĲȚ İȓȞĮȚ
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țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ, țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ
ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ șĮ
ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.
4.7.3

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȫȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ
μİȚȖμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ μȒțȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50m ıİ șȑıȘ
ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ǼȣșȪȢ ȦȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ Ƞ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ
ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ ıȣȞįİĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĲȠȣȢ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 28 ȘμȑȡİȢ), șĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ
ȐȤȡȘıĲĮ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıĲİȓ Ș ʌİȡȚȠȤȒ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌĮȓĲȚȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ.
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ȋȐȡĮȟȘ - ȑȜİȖȤȠȢ - ĮʌȠįȠȤȒ

ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ıİ ĮȣĲȑȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ İʌȓʌİįĮ μȑıĮ ıĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȜȜȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ
șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ,ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȠȞ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

5.4

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ.
ǹʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ țȜʌ., șĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ țĮȚ İȜİȖȤșİȓ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

5.5
5.5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ
īİȞȚțȐ

Ȉİ țȜİȚıĲȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȜȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ȖȚĮĲȓ μʌȠȡİȓ ȠȡȚıμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮȞĮįȓįȠȣȞ
ĲȠȟȚțȠȪȢ ĮĲμȠȪȢ.
Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ȑĲıȚ,
ȫıĲİ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșȠȪȞ ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌȚȠ
ʌȡȩıĳĮĲĮ țĮșĮȡȚıμȑȞİȢ.
5.5.2

ǹȡμȩȢ

ĬĮ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȕȐșȠȢ Įʌȩ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ
țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ʌ.Ȥ. ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ, ȟȣȜȩμĮȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ (Heraklit) Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ, ȟȪȜȚȞİȢ ĲȐȕȜİȢ ʌȘȤȐțȚĮ țȜʌ.
ĬĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȚĮμʌİȡȒȢ țĮȚ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĲȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲİȡİȐ țĮĲȐȜȠȚʌĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ İμʌȠįȓıȠȣȞ ĲȘȞ țȓȞȘıȒ ĲȠȣ Ȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮȞİʌȚșȪμȘĲİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ
İȣʌĮșȒ ıȘμİȓĮ ıĲȘȞ ıĳȡȐȖȚıȘ, Ȓ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȘȤȠȖȑĳȣȡİȢ Ȓ șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ.
ȈțȣȡȠįȑμĮĲĮ, ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ (ȩȜĮ ĲĮ İȓįȘ), ĮȞȣȐȜȦĲĮ țİȡĮμȚțȐ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȠȡȫįȘ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȟİȡȐ țĮȚ
ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ıĮșȡȐ, İȪșȡȣʌĲĮ țĮȚ ʌĮȖȠʌȜȘȖȑȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ Įʌȩ ʌȘȖμȑȞȠ ȖĮȜȐțĲȦμĮ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ, Įʌȩ ȣȜȚțȐ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ, Įʌȩ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ, İʌȚȤȡȓıİȚȢ, İʌȚĳĮȞİȚĮțȠȪȢ
İȡȖȠĲĮȟȚĮțȠȪȢ ȡȪʌȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İțĲȡĮȤȪȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ μİĲȡȩ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞ.
ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ ıȣȡμĮĲȩȕȠȣȡĲıİȢ, ĮμμȠȕȠȜȒ, ĲȡȩȤȚıμĮ, ȑțʌȜȣıȘ μİ ȠȟȑĮ țĮȚ ȟȑʌȜȣμĮ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȠȣ țĮșĮȡȚıμȠȪ șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ μİ ʌİʌȚİıμȑȞȠ ĮȑȡĮ Įʌȩ μȘȤĮȞȑȢ ȤȦȡȓȢ ĳȓȜĲȡȠ ȜĮįȚȠȪ, Ȓ μİ
ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ țİȞȠȪ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ, ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞȠȚ ĮȡμȠȓ ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ
İȡȖȐıȚμȘ ȘμȑȡĮ.
ȁİȓİȢ ȤȦȡȓȢ ʌȩȡȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȩʌȦȢ μȑĲĮȜȜĮ, ȖȣĮȜȓ, İʌȚıμĮȜĲȫıİȚȢ, İĳȣĮȜȫıİȚȢ țĮȚ țİȡĮμȚțȐ ȤȦȡȓȢ
ʌȩȡȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȤȘμȚțȐ ʌȠȣ įİȞ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ (ȞĮ İȡȦĲȐĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ
Ȓ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȠȣȢ) țĮȚ įİȞ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ʌ.Ȥ. ĮȞĲȚıțȦȡȚĮțȑȢ ıİ
ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ĮȞȠįȓȦıȘ ıİ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ țȜʌ.).
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ȅ țĮșĮȡȚıμȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȤȠȜĮıĲȚțȐ μİ ȟİȡȩ ʌĮȞȓ Ȓ ȤĮȡĲȓ ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ ȜȐįȚ, ȠȪĲİ ĮĳȒȞİȚ ȤȞȠȪįȚ,
ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚĮȕȡȑȤȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȤȘμȚțȩ țĮșĮȡȚıμȠȪ ȤȦȡȓȢ ĮȣĲȐ ȞĮ İμȕĮʌĲȓȗȠȞĲĮȚ ı’ ĮȣĲȩ (ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȜİȡȦșİȓ ĲȠ
țĮșĮȡȚıĲȚțȩ) țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȠȣʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ țĮșĮȡȩ ʌĮȞȓ Ȓ ȤĮȡĲȓ ʌȠȣ įİȞ ĮĳȒȞȠȣȞ ȤȞȠȪįȚ,
ȠȪĲİ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȜȐįȚ țĮȚ įİȞ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ĲȠ țĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ʌȐȞȦ ıİ ĮȣĲȑȢ. Ǿ ıĳȡȐȖȚıȘ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠȞ țĮșĮȡȚıμȩ, ȐȜȜȦȢ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ.

5.6

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȊȜȚțȐ ıĳȡȐȖȚıȘȢ įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ ȣʌȠįİȚțȞȣȩμİȞȠ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ
ĲȡȩʌȠ, ĮȞĮȜȠȖȓİȢ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȤșİȓ ıȦıĲȐ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ȣȜȚțȩ ıĳȡȐȖȚıȘȢ.
Ǿ ʌĮȡĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȩıȘ, ȩıȘ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ μȑıĮ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ʌȒȟȘȢ ĲȠȣ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǹȞĮμİȚȖμȑȞȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȟİʌİȡȐıİȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮȣĲȩ șĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.

5.7
5.7.1

ǼĳĮȡμȠȖȒ
ǼȜȐȤȚıĲĮ țĮȚ μȑȖȚıĲĮ ʌȜȐĲȘ ĮȡμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ-İʌȚȜȠȖȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
ıĳȡȐȖȚıȘȢ

ȉĮ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮʌȠįȠĲȚțȐ ıİ ʌȜȐĲȘ ĮȡμȫȞ Įʌȩ 5mm ȑȦȢ 40mm.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ:
-

-

-

-

14

ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. Ȓ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ / μȑȖȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 8/40 μİ ȕȐșȠȢ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ 8mm. Ǿ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 25 Ǽ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȜĮĳȡȚȫȞ ĮȡμȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ / μȑȖȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 5/30 μİ ȕȐșȠȢ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ μİ İȜȐȤȚıĲȠ 5mm. Ǿ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 25 Ǽ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. Ȓ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ ĮĳİȞȩȢ țĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ / μȑȖȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 5/20 μİ ȕȐșȠȢ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠ 1/2
ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ, μİ İȜȐȤȚıĲȠ 5mm. Ǿ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șĮ İȓȞĮȚ 25 Ǽ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ μİȖȐȜȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ (ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȓ ĮȡμȠȓ) șĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ
ʌȡȠıșȒțİȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ İʌȩμİȞȠ ıȤȒμĮ 6.
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ȈȤȒμĮ 6 - ǼȞįİȚțĲȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ ĮȡμȠȪ
ǹ. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ İȞȩȢ țĲȚȡȓȠȣ
Ǻ. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
1. ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ μİ ȠʌȑȢ ĭ20mm ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌȠȣ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ μİĲĮȟȪ įȪȠ țĲȚȡȓȦȞ
3. țȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ Įʌȩ ĮĳȡȫįİȢ ȣȜȚțȩ
4. ȜȦȡȓįĮ PVC ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ țȠȜȜȒıİȚ Ș μĮıĲȓȤȘ 5 ıĲȠ țȠȡįȩȞȚ
5. μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣșİȡȐȞȘȢ
6. ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
İʌȓȤȡȚıμĮ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȩ ʌȡȩıμȚțĲȠ ĲȪʌȠȣ POLYBOND Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ
8. ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȡμȠȪ
9. İʌȠȟİȚįȚțȒ ȡȘĲȓȞȘ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ 1 țĮȚ 6

ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȜȪ μȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ (ıȤȒμĮ 7). ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ İȓȞĮȚ ĮȞİʌĮȡțȑȢ ȖȚĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ. ǼȐȞ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ İȓȞĮȚ Įʌȩ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ Įʌȩ ȅ.Ȉ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȣȡȣȞșİȓ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ μİ ĲȡȠȤȩ (İĳȩıȠȞ įİȞ șȓȖİĲĮȚ
ȠʌȜȚıμȩȢ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μİȜȑĲȘ.

ȈȤȒμĮ 7 - ǹȡμȩȢ ʌȠȜȪ μȚțȡȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ
5.7.2

ȆȣȡȠĳȡĮȖμȠȓ

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țȐșİĲȠȚ ıİ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȚĮȤȦȡȓȗȠȣȞ ʌȣȡȠįȚĮμİȡȓıμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡȐııȠȞĲĮȚ
μİ ȣȜȚțȩ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲȘȞ ĳȦĲȚȐ (ʌȣȡȠĳȡĮȖμȩȢ), ȩʌȦȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȅȚ ʌȣȡȠĳȡĮȖμȠȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳȡȐııȠȣȞ ĲİȜİȓȦȢ ĲȠȞ Įȡμȩ, ȞĮ μȘȞ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ įȓȠįȠ țĮʌȞȫȞ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȣʌȠȤȫȡȘĲȠȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȣȡțĮȧȐȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ȩıȠ
țĮȚ ĲȠ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ.
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ĬİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ – ȘȤȠȖȑĳȣȡİȢ

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țȐșİĲȠȚ ıİ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĳȡĮȖȚıĲȠȪȞ ȞĮ ȖİμȓıȠȣȞ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ʌĮȡİμʌȠįȓȗİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ıĳȡȐȖȚıȒ ĲȠȣȢ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ șİȡμȠȖȑĳȣȡĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ ʌȜȐțİȢ Ȓ țȠȡįȩȞȚĮ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ ȠȡȣțĲȫȞ ȚȞȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠıȕȑȞȠȣȞ
țĮȚ ĲȠȞ ȒȤȠ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȣμʌȚİıμȑȞĮ (15%-25%) ıĲȠȞ Įȡμȩ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘȞ μİĲĮȕȠȜȒ
ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȟĮȡμȫȞȠȞĲĮȚ.
5.7.4

ȈĳȡȐȖȚıȘ μİ μĮıĲȓȤİȢ Ȓ ȡİȣıĲȐ ȣȜȚțȐ

ȆȡȫĲĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ İμĳĮȞİȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȑȞșİȞ țĮȚ İțİȓșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ,
ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȠȡȫįİȚȢ Ȓ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȑȢ, įİȞ ȜİȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȩʌȠȣ İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ
țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ǹțȠȜȠȣșİȓ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ țĮȜȣĳșİȓ ıȦıĲȐ ȩıİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ țĮȚ İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ
ĮıĲȐȡȚ. Ǿ İʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ (ȕȠȪȡĲıĮ, ʌȚȞȑȜȠ,
ȡȠȜȩ țȜʌ.), ʌȡȠıİțĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȠĲȓıİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠıțȠȜȜȘșİȓ ĲȠ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȤȦȡȓȢ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ.
ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ĮıĲĮȡȚȠȪ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ʌȓİıȘ ĲȠ țȠȡįȩȞȚ įȚĮțȠʌȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȚȥȓμĮĲĮ Ȓ ʌĲȣȤȫıİȚȢ.
ȉȠ țȠȡįȩȞȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ıȣμʌȚİıμȑȞȠ (15%-25% ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ) μȑıĮ ıĲȠȞ Įȡμȩ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮȞȣʌȠȤȫȡȘĲȠ ıĲȘȞ ʌȓİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, ȫıĲİ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ȞĮ ȖİμȓıİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ țĮȚ
ĲĮ țİȞȐ.
ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ȩʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȣȡȠĳȡĮȖμȩȢ Ȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ İĳȩıȠȞ ı’ ĮȣĲȐ įİȞ ʌȡȠıĳȪİĲĮȚ ĲȠ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ ĲȠ țȠȡįȩȞȚ įȚĮțȠʌȒȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ȕȐșȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ
ȩμȦȢ Ƞ ʌȣȡȠĳȡĮȖμȩȢ Ȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȦıĲȐ ȫıĲİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȩıȠ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ 5.7.1.
ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș ȑȖȤȣıȘ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ. Ǿ ȑȖȤȣıȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȡȖĮȜİȓĮ, ȩʌȦȢ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ Ƞ
ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ Ȓ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȉȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ, ȫıĲİ ȞĮ țȠȜȜȐİȚ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȠȣȢ ĲȘȞ
ȑțĲĮıȘ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ țĮȚ ȞĮ ȖİμȓȗİȚ ȩȜȠ ĲȠ țİȞȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıĲİȓ ȞĮ įȚĮĲİșİȓ ȖȚĮ ȖȑμȚıμĮ
ȤȦȡȓȢ ĳȣıĮȜȓįİȢ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȣ ĮȑȡĮ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȑȖȤȣıȘ țĮȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȩ ĲȠȣ ıİ țȐʌȠȚĮ
Įʌȩ ĲȚȢ μȠȡĳȑȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ. īȚĮ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȠ, șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ Įʌȩ
ıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ Ȓ μȑĲĮȜȜȠ ʌȜȐĲȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ĮȡȞȘĲȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ. ȀĮȜȩ İȓȞĮȚ,
ĲȠ İȡȖĮȜİȓȠ ıĲȡȦıȓμĮĲȠȢ ȞĮ İμȕĮʌĲȓȗİĲĮȚ ıİ țȐʌȠȚȠ ȣȖȡȩ ʌȠȣ ȞĮ ʌĮȡİμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ ıİ ĮȣĲȩ, ȩʌȦȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ (ʌ.Ȥ. ıĮʌȠȣȞȐįĮ). ȉȠ ıĲȡȫıȚμȠ șĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȤȦȡȓȢ Ș ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ ĲȠȣ İȡȖĮȜİȓȠȣ ȞĮ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ ĮıĲĮȡȫμİȞİȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ țĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ İȖțȜȦȕȓȗȠȞĲĮȚ ĳȣıĮȜȓįİȢ ĮȑȡĮ țĮȚ ȟȑȞĮ ȣȜȚțȐ ıĲȘȞ
μȐȗĮ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ.
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ ıĲȡȫıȚμȠ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȠȚ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȑȞșİȞ țĮȚ
İțİȓșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİ ʌȜȐĲȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15mm Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ μĮıĲȓȤĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ĳȐıİȚȢ
1.2.3. ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 8. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȠȚ įȪȠ ʌȡȫĲİȢ ĳȐıİȚȢ 1 țĮȚ 2 ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
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ȈȤȒμĮ 8 - ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 15mm ıİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ıȣȞİȤİȓȢ ĳȐıİȚȢ

ȈȤȒμĮ 9 - ǼȞįİȚțĲȚțȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ μİ țȐșİĲİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ

Ǿ ıĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ μİ țȐșİĲİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ, ʌȜİȣȡȐȢ ĲȡȚȖȫȞȠȣ 10mmȋ10mm (ıȤȒμĮ 9) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĮțĮȓȞȚıȘȢ
ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıĳȡȐȖȚıȘ, ʌȡȑʌİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ μĮțȡȠıțȠʌȚțȩȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ
İțĲİȜİıμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ƞ ĮȡμȩȢ Șȡİμİȓ ıĲȠ μȑıȠ İȪȡȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
15-20ȠC) ȖȚĮ ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ țĮȜȪĲİȡĮ ĲȠ İȪȡȠȢ ıȣμʌȓİıȘȢ-ȑțĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μȘ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ĮțȡĮȓİȢ ıȣȞșȒțİȢ.
5.7.5

ȈĳȡȐȖȚıȘ μİ μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞĮ ȣȜȚțȐ

ȀȐȜȣȥȘ țĮȚ ĮıĲȐȡȦμĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ȑȞșİȞ țĮȚ İțİȓșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ȩʌȦȢ ıĲȘ 5.7.4. țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ
ĮțȠȜȠȣșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμʌȚİıμȑȞȠ (15%-25%), ȫıĲİ ȞĮ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ «Į» ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȆȡȫĲĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, ȫıĲİ ĮȣĲȩ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ ȠįȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠȞ Įȡμȩ.
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮʌȠıȣμʌȓİıȘȢ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȒȢ ȪȜȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȐȜȜȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
ǼʌİȚįȒ Ș İȡȖĮıȓĮ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȘ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ İȟȠȚțİȓȦıȘ, ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȣĲȐ țĮȜȩ İȓȞĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ İȞ ıİȚȡȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲȦȞ ĲȠȞ Įȡμȩ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌ.Ȥ. μİȖȐȜĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
įȚĮįȠȤȚțȐ, țȠȣĳȫμĮĲĮ țȜʌ.
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ĮȞĮʌĲȪııİȚ ĲȐıİȚȢ țĮȚ İȟĮȡμȫȞİĲĮȚ.
5.7.6

ȀȐȜȣȥȘ

ȉĮ ıȪȖȤȡȠȞĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıİ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ țĮȚ ıİ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ ĲȠ ȩȗȠȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ țĮȜȪμμĮĲĮ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ
ȜĮμĮȡȓȞĮ, Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, Ȓ ȠȡİȓȤĮȜțȠ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,20mm, Ȓ ʌȡȠȕĮμμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50mm.
ȉĮ țĮȜȪμμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȐĲȠȢ 70mm μİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ (įȘȜĮįȒ 70+ «Į»
+70), ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȐ țȣȡĲȦμȑȞĮ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ĲȠȣȢ μȩȞȠ ʌȜİȣȡȐ μİ
įȚĮıĲİȜȜȩμİȞĮ ȕȪıμĮĲĮ Ȃ6 țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ Ȓ ȠȡİȚȤȐȜțȚȞİȢ ȕȓįİȢ Ȃ4 ĮȞȐ 1,00mm țĮȚ ĲȠ ʌȠȜȪ
0,15m Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣȢ.
Ǿ țȠʌȒ, ĲȠ ĲȡȪʌȘμĮ țĮȚ Ș μȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ İȚįȚțİȣμȑȞȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ȫıĲİ ĲĮ țĮȜȪμμĮĲĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚĮ, ȖȚĮ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ
ĮțȡȚȕȫȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠȟİȞȠȪȞ ĮĲȣȤȒμĮĲĮ țĮȚ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȤȡȒıĲİȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ. ȈĲĮ ȐțȡĮ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠʌȑȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 6mm, ȫıĲİ ĲȠ țİȞȩ ʌȓıȦ ĲȠȣȢ ȞĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ.
5.7.7

ȆȡȠıșȒțİȢ μİȓȦıȘȢ ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ «Į» ĲȠȣ ĮȡμȠȪ

ǺȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.7.1. ȑȦȢ 5.7.4.
5.7.8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ
ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ, ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ țȐȜȣȥȘȢ ĮȡμȫȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ μİ ĮȞșİțĲȚțȐ țĮȜȪμμĮĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤĮȓĮ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ.
ȈĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĳȡȐȖȚıȘȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ƞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ ĮȣĲȫȞ Ȓ Ș ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘ μİ
ıȤİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤİȚ ʌȡȠțȜȘșİȓ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ-ȑȡİȣȞĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ įİȞ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ
ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ıĲȘ ȤȘμȚțȒ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ.

6

ȆĮȡĮȜĮȕȒ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȡμȠȜȠȖȒıİȦȞ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȐ ĲĮ țĮȜȪμμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮȡμȠȜȠȖȒıİȦȞ ȖȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȓıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ İȐȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĮĲȑȜİȚİȢ
(ĮıȣȞȑȤİȚİȢ ȣȜȚțȠȪ, ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ, ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ) Ȓ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ĮĳĮȚȡİșİȓ ȠȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ȤĮȡĲȠĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıĮȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Ȓ İȐȞ ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıșİȓ
ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ ȣȜȚțȠȪ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
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ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȃĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȠȟȚțȠȪȢ ĮĲμȠȪȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȚįȚțȐ țĮșĮȡȚıĲȚțȐ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ Įʌȩ μȑȡȘ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ.

8

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ ıĳȡĮȖȚıșȑȞĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ĮȞȐ ĲȪʌȠ ĮȡμȠȪ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
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x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ A
ȊʌȠȜȠȖȚıμȩȢ ĮȡμȠȪ
-

ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
ǼȐȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ Ș įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ǼȚįȚțȐ ıİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (ȤİȓȜȘ ĮȡμȠȪ) țĮȚ ȖȚĮ İȞȚĮȓȠ ȣȜȚțȩ
ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ
ȠȞȠμĮıĲȚțȑȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıȚμȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.

-

ȊʌȠȜȠȖȚıμȩȢ İȪȡȠȣȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ǻȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
Ȃ= Į (ȉR – Tb) Le
ǵʌȠȣ:

Į Ƞ ȖȡĮμμȚțȩȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȉR – Tb Ș ȣȥȘȜȩĲİȡȘ țĮȚ Ș ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ (įİȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ μİĲȡȠȪμİȞİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȑȢ ȠȚ ĮțȡĮȓİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ (țĮȜȠțĮȓȡȚ-ȤİȚμȫȞĮȢ)
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ μİ ǻȉ = 80ȠC
Le ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıȚμȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ıİ mm.

-

ȊʌȠȜȠȖȚıμȩȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Dj
ǻȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
Dj = Ȃ/Lo * 100 (%)
ǵʌȠȣ Lo ĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮĲȐ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȚțĮȞȩȢ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĮȣĲȩ ĲȠ İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ, įȘȜĮįȒ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȠȜȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ μİ Dj (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.2.3.).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș Dj İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 25% șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȠ Dj.

-

ȆĮȡȐįİȚȖμĮ.
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȜİȪșİȡĮ įȚĮıĲİȜȜȩμİȞȠȣ,
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıȚμȠȣ μȒțȠȣȢ Le = 5000mm țĮȚ ȖȡĮμμȚțȠȪ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮıĲȠȜȒȢ Į = 10 * 10 –6 /0C
ȉȠ İȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ:
Ȃ = 10 * 10 –6 * 80 * 5000 = 4mm
ǼȐȞ ĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Lo İȓȞĮȚ ʌ.Ȥ. 20mm ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ Dj șĮ İȓȞĮȚ
Dj = 4/20 * 100 = 20%. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ ȣȜȚțȩ μĮıĲȓȤĮȢ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 20% įȘȜĮįȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 25Ǽ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7).
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȅįȘȖȓĮ 92/57/EE,
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»

«ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ

2. ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ 17/96, Ȇ.ǻ 159/99 ț.Ȝʌ.).
3. MOAT No 14:1976/UEATc ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚĮ ȠįȘȖȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȦȞ įȠμȚțȫȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞ (ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼȞȦıȘȢ ĭȠȡȑȦȞ ȉİȤȞȚțȫȞ ǼȖțȡȓıİȦȞ)
4. Ǽȁȅȉ EN 26927
Building construction. Jointing products. Sealants. Vocabulary -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ-ȁİȟȚȜȩȖȚȠ
5. Ǽȁȅȉ EN ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines -- ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ȤȐȜȣȕȠȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ. ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
6. Ǽȁȅȉ EN 12970
Mastic asphalt for waterproofing - Definitions, requirements and test
methods -- ǹıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȅȡȚıμȩȢ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȒȢ
7. Ǽȁȅȉ EN 27389
Building construction. Jointing products. Classification and requirements for
sealants -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İȜĮıĲȚțȒȢ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ
8. Ǽȁȅȉ EN 27390
Building construction. Jointing products. Determination of resistance to flow
of sealant -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȡȠȒ
(ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ Įʌȩ ĲȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 7389)
9. Ǽȁȅȉ EN 28339
Building construction. Jointing products. Sealants. Determination of tensile
properties -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ-ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İĳİȜțȣıĲȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
10. Ǽȁȅȉ EN 28340
Building construction. Jointing products. Sealants. Determination of tensile
properties at maintained extension -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ-ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ-ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ İĳİȜțȣıμȠȪ ıİ įȚĮĲȘȡȠȪμİȞȘ ĲȐıȘ
11. Ǽȁȅȉ EN 28394
Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of
one-component sealants -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
įȚİȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ
12. Ǽȁȅȉ EN 29046
Building construction. Sealants. Determination of adhesion/cohesion
properties at constant temperature -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȡμȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȩȜȜȘıȘȢ/ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıİ ıĲĮșİȡȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
13. Ǽȁȅȉ EN 29048
Building construction. Jointing products. Determination of extrudability of
sealants using standardized apparatus -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ ĮȡμȠȪȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚİȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ μİ ȤȡȒıȘ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ
14. Ǽȁȅȉ EN ISO 10563 Building construction. Sealants for joints. Determination of change in mass
and volume -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȡμȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ μȐȗĮȢ
țĮȚ ȩȖțȠȣ
15. Ǽȁȅȉ EN ISO 10590 Building construction. Sealants. Determination of adhesion/cohesion
properties at maintained extension after immersion in water -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȩȜȜȘıȘȢ / ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ıİ ıȣȞİȤȒ İĳİȜțȣıμȩ μİĲȐ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ
ıİ Ȟİȡȩ
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16. Ǽȁȅȉ EN ISO 10591 Building construction. Sealants. Determination of adhesion/cohesion
properties after immersion in water -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ / ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ μİĲȐ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ ıİ Ȟİȡȩ
17. Ǽȁȅȉ EN ISO 11431 Building construction. Jointing products. Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants after exposure to heat, water and artificial light through glass -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ĮȡμȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ/ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ μİĲȐ Įʌȩ ȑțșİıȘ ıİ șİȡμȩĲȘĲĮ, Ȟİȡȩ țĮȚ ĲİȤȞȘĲȩ ĳȦĲȚıμȩ įȚĮμȑıȠȣ ȣĮȜȠıĲĮıȓȠȣ
18. Ǽȁȅȉ EN ISO 9047
Building construction. Jointing products. Determination of adhesion/cohesion
properties of sealants at variable temperatures -- ȀĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ țȩȜȜȘıȘȢ / ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ ıİ μİĲĮȕĮȜȩμİȞȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
19. BS 4254
Specification for two-part polysulphide-based sealants -- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ, įȪȠ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ
20. BS 5212-1
Cold applied joint sealant systems for concrete pavements. Specification for
joint sealants -- ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĮȡμȫȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ȥȣȤȡȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
21. BS 5215
Specification for one-part gun grade polysulphide-based sealants -ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ, İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, țĮĲĮȜȜȒȜȦȞ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȒ
μİ ʌȚıĲȠȜȑĲĲȠ
22. BS 5889
Specification for one-part gun grade silicone-based sealants -- ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
ȖȚĮ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ, İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ, İĳĮȡμȠȗȩμİȞĮ μİ ʌȚıĲȠȜȑĲĲȠ
23. BS 6093
Code of practice for design of joints and jointing in building construction -ȅįȘȖȩȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ĮȡμȫȞ țĲȚȡȚĮțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ
24. BS 6213
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Selection of construction sealants. Guide -- ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ įȠμȚțȫȞ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȚțİȡĮμȫıİȚȢ ıĲİȖȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00 ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ȦȢ țĮȚ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ (ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ Ȓ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ
ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ, İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ Ȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
-

2

ȄȪȜȚȞĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ ȗİȣțĲȐ
ȆȜȐțİȢ μİ țȜȓıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ Ȓ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȟȪȜȚȞȦȞ įȠțȫȞ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ʌȜȐțĮȢ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ, ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĲȘȡȘșȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 İĳ’ ȩıȠȞ Įʌȩ ĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ
ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ȈĲȑȖȘ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03

Thermal insulation of clay tiles roofings - ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ȀİȡĮμȠıțİʌȫȞ
ȈĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ȊȜȚțȐ

4.1

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

4.1.1

ǺȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ (ȜȠȪțȚĮ – țĮʌȐțȚĮ) (ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 3)

ȈȣȞĮȞĲȚȩȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡĮ μȒțȘ, Įʌȩ 30 ȑȦȢ 50 cm țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȘ Įʌȩ 16 ȑȦȢ 22 cm. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ
ıĲȑȖİȢ İȜĮĳȡȐȢ țȜȓıȘȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.1. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
1.

ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ μİ țȠȞȓĮμĮ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ μİ țȜȓıȘ ʌȜȐțĮ ȅ.Ȉ. (ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ȜȩȖȦ ĮįȣȞĮμȓĮȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ İțĲȩȢ İȐȞ įİȞ țĮȜȣĳșȠȪȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ȠȚ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ İĳ’
ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ țİȡĮμȓįȚĮ μİ ıĲȩμȚĮ ĮİȡȚıμȠȪ țȠȞĲȐ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ).

2.

Ȉİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ
-

ȈĮȞȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȤȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15)

-

ĭȪȜȜĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ (ıȤȒμĮ 16)

3.

Ȉİ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȠȚ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȑȤȠȣȞ įȪȠ ĲȠʌȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ
μİ ȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 17 țĮȚ 18)

4.

ǹȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ țȐșİĲĮ ıİ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 12 țĮȚ 13)

4.1.2

ȀİȡĮμȓįȚĮ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ (ıȤȒμĮĲĮ 4 ȑȦȢ 7)

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țİȡĮμȓįȚĮ (ĲȪʌȠȣ īĮȜȜȚțȫȞ, ȇȦμĮȧțȫȞ, ȅȜȜĮȞįȚțȫȞ) ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĮțȡĮȓİȢ ĮʌȜȑȢ Ȓ įȚʌȜȑȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ.
-

-

Ǽʌȓ ĲȘȢ μİȖȐȜȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ (ĲȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ) ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ.
Ǽʌȓ ĲȘȢ μȚțȡȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ.

Ȃİ ĲȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ıİ μȚțȡȩ ʌȠıȠıĲȩ
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ.
ȈȣȞĮȞĲȚȩȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ Įʌȩ 23/33 cm ȑȦȢ 24/42 cm Ȓ țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ.
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ȟȪȜȚȞİȢ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ȟȪȜȚȞȘȢ Ȓ
μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĲȑȖȘȢ Ȓ ıİ įȠțȠȪȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.1.3

ȀİȡĮμȓįȚĮ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ ıĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȜİȣȡȐ (ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10)

ǻȚĮĳȑȡȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ μȩȞȠ ıĲȠ ȩĲȚ įİȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ μȚțȡȒ ʌȜİȣȡȐ.
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4.1.4

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ǵȜİȢ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș İʌȚțİȡȐμȦıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȩʌȦȢ:
1.

ȀȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ȜȠȪțȚĮ (ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ įȪȠ μİ țȜȓıȘ ʌȜİȣȡȫȞ ıĲȑȖȘȢ).

2.

ȆȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ (ĮȡȚıĲİȡȑȢ – įİȟȚȑȢ ȖȚĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 4.1.2, 4.1.3) μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ
ȖȪȡȚıμĮ.

3.

ȆȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ țȪȡȚĮȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (μȚıȐ țİȡĮμȓįȚĮ ĮȡȚıĲİȡȐ – įİȟȚȐ ȖȚĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȦȞ
ĮȣĲȫȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ).

4.

ǹİȡȚıμȩ ıĲȑȖȘȢ: țİȡĮμȓįȚĮ μİ ʌȜĮȧȞȩ ıĲȩμȚȠ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıȓĲİȢ.

5.

īȚĮ įȓȠįȠ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ – ĮȖȦȖȫȞ Ȓ ĮİȡȚıμȠȪ: țİȡĮμȓįȚĮ μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ.

6.

īȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ.

7.

īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ ıĲȑȖȘȢ, ĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ıĲȠ ĮȣĲȩ İʌȓʌİįȠ μİ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ.

8.

īȚĮ ĳȦĲȚıμȩ ıĲȑȖȘȢ: įȚĮĳĮȞȒ ȣȐȜȚȞĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȩμȠȚĮ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ĮȡȖȚȜȚțȫȞ.

4.2

ȂȘ țİȡĮμȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

1.

ȂİĲĮȜȜȚțȒ ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ țĲȑȞĮ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ țȐĲȦ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ īĮȜȜȚțȫȞ.

2.

ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıȓĲĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ıȪȡμĮ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ ȠʌȫȞ Įʌȩ įȓȠįȠ İȞĲȩμȦȞ (ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ʌȓıȦ
Įʌȩ ĲȘȞ țĲȑȞĮ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ țĮȚ ıİ țȐșİ įȚȐĲĮȟȘ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ
ĲȦȞ İʌȚțİȡĮμȫıİȦȞ.

4.3

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ

1.

ǱȖțȚıĲȡĮ Įʌȩ ıȪȡμĮ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ 1,83 mm ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȩĲĮȞ
įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ (ıȤȒμĮĲĮ 11, 14, 15)

2.

ǱȖțȚıĲȡĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ 3/30 mm ȖȚĮ ıĲİȡİȫįȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ
12, 23, 24).

3.

ȀĮȡĳȚȐ ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ, ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ Ȓ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

4.

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 6
mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ 115 kg/mm2.

4.4

4.4.1

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ
ȜȠȪțȚĮ (ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ İʌȓʌİįȦȞ μİ țȜȓıȘ ıĲİȖȫȞ) Ȓ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ
İʌȚțİȡĮμȦıȘȢ
ĭȪȜȜĮ μȠȜȪȕįȠȣ

īȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȒ ȤȡȒıȘ (țȡȐμμĮ μȠȜȪȕįȠȣ 99,9% μİ ĮȞĲȚμȩȞȚȠ 0,75 – 1,25 țĮȚ ĮȡıİȞȚțȩ 0,02 – 0,05) ʌȐȤȠȣȢ
1,5 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ (ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠıμȓȟİȚȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ μȑĲĮȜȜĮ ȠʌȩĲİ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ
ĲȡȣʌȒıİȚ).
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4.4.2

©

Ǽȁȅȉ

ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ ȜĮμĮȡȓȞĮ

ȆȐȤȠȣȢ 0,8 mm. ȉȠ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 gr/dm2. (įİȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȠ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ).
4.4.3

ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ

ȀĮĲȐȜȜȘȜȠ ȞĮ μȠȡĳȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ țȩȕİĲĮȚ Ȓ ȞĮ ȟİĳȜȠȣįȓȗİȚ ĲȠ ȤȡȫμĮ ʌȐȤȠȣȢ 1 mm.
4.4.4

4.5

ĭȪȜȜĮ ȤĮȜțȠȪ Ȓ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ

ȊȜȚțȐ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦșİȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.9 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.

4.6

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȣʌİȞįİįȣμȑȞİȢ μİ ĳȪȜȜĮ μȠȜȪȕįȠȣ, ȤĮȜțȠȪ Ș
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ μİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȜȐĲȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ įȚȐĳȠȡĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ʌ.Ȥ.
țĲȚıĲȒ țĮʌȞĮȖȦȖȩ) ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȜȩȖȦ ĲȠȣ İȪțĮμʌĲȠȣ ĮȣĲȫȞ, ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ʌȜȒȡȦȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ țȣμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ.

4.7

ȄȣȜİȓĮ

ȆȡȚȠȞȚıĲȒ ȟȣȜİȓĮ țȦȞȠĳȩȡȦȞ μİ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ țĮȚ μȒțȠȢ ĲȑĲȠȚȠ ʌȠȣ ȞĮ ȖİĳȣȡȫȞİȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ (ĲȡİȚȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ).
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ İȓȞĮȚ ıİ ȤȚȜȚȠıĲȐ. ȆȡȫĲȘ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș įȚȐıĲĮıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠ ȟȪȜȠ İįȡȐȗİĲĮȚ țĮȚ țĮȡĳȫȞİĲĮȚ.
ȉĮ ȟȪȜĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
Į)

ȓıȚĮ ȤȦȡȓȢ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȠ ıȤȒμĮ μİ ȞİȡȐ ʌȠȣ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ȑȦȢ 12% Įʌȩ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ

ȕ)

ȣȖȚȒ, ȤȦȡȓȢ ıțĮıȓμĮĲĮ, ʌȡȠȕȠȜȑȢ İȞĲȩμȦȞ țĮȚ μȣțȘĲȫȞ

Ȗ)

μİ ȡȩȗȠȣȢ țĮȚ șȒȜĮțİȢ μİ ȡİĲıȓȞȚ, įȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ ĲȠ ʌȠȜȪ ¼ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ
ȡȩȗȠȢ Ȓ Ƞ șȒȜĮțĮȢ

į)

ȣȖȡĮıȓĮ ȑȦȢ 15%

ȉĮ ȟȪȜĮ șĮ İμʌȠĲȓȗȠȞĲĮȚ μİ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌȐȤȠȢ İμʌȠĲȚıμȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 μİ
3 mm.

4.8

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ȩĲĮȞ įİȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ Ș
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȜȩȖȦ ȑȜȜİȚȥȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ. ǼʌȓıȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ țĲȑȞİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
4.2.1. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. ȀİȡĮμȓįȚĮ țȠȡĳȚȐįİȢ ȩĲĮȞ įİȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ.
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮıȕİıĲȠıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĲȦȞ 150 kg
ıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ 175 ȑȦȢ 225 ȐıȕİıĲȠ ĮȞȐ μȑĲȡȠ țȣȕȚțȩ ıĲİȖȞȒȢ ȐμμȠȣ.
ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:
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1.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ μȩȞȠ ıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ ĮțĮμȥȓĮȢ ıİ ȩȜİȢ
ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.

2.

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.11 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ʌȡȩıμȚțĲĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ.

4.9

ȆȡȩıșİĲİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ Ȓ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĮȣĲȒ

1.

ȈĲĮșİȡȐ Ȓ ĮȞȠȚȖȩμİȞĮ ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ.

2.

ǾȜȚĮțȩȢ ıȣȜȜȑțĲȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ.

3.

ȀĮĲĮʌĮțĲȑȢ İȟȩįȠȣ ʌȡȠȢ ĲȘ ıĲȑȖȘ, Ȓ ĮȣĲȩμĮĲİȢ țĮĲĮʌĮțĲȑȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ țĮʌȞȠȪ.

4.

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ įȠțȩ (țȠȚȜȠįȠțȩ) μİĲȐ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĮȣĲȒȢ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ʌȐȞȦ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ȫıĲİ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ
ıțȐȜĮ ȖȚĮ İʌȓıțİȥȘ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ ıĲȑȖȘȢ.

5.

ȀİȡĮȓİȢ ĲȘȜİȠȡȐıİȦȞ țȐșİ μȠȡĳȒȢ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ İȟĮİȡȚıμȠȪ įȚțĲȪȦȞ ĮʌȠȤİĲİȪıİȦȞ, įȓțĲȣĮ ȘȜ/țȐ Ȓ
ȪįȡİȣıȘȢ ț.Ȝ.ʌ.

4.10 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ țİȡĮμȚįȚȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚĮĳĮȞȑȢ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İμʌȠĲȚıμȠȪ ȤȦȡȓȢ ȠȡȖĮȞȚțȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ĮʌȩȤȡȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ȞĮ μȘ țȚĲȡȚȞȓȗİȚ țĮȚ ȞĮ μȘ ȟİĳȜȠȣįȓȗİȚ μİ ĲȘȞ
ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.

4.11 ȆȡȩıμȚțĲĮ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ μȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ȚįȓȦȢ
ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ıĲĮ įȚĮĳȩȡȠȣ μȠȡĳȒȢ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıİ μȚĮ ıĲȑȖȘ ȩĲĮȞ
ıȣȞĮȞĲȐ įȚȐĳȠȡĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĮıȕİıĲȠıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ
ʌȡȩıμȚțĲĮ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲĮ ĮțȡȣȜȚțȒȢ ȡȘĲȓȞȘȢ (ȤȦȡȓȢ ȠȡȖĮȞȚțȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ) ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ȖȚĮ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞȓĲĮȚ ĮįȚȐȜȣĲĮ ȖȚĮ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

5

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȉĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȐ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ:
-

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ țĮȚ ıĲȘ įȠμȒ ĲȠȣȢ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ

-

īİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ

-

ĭȣıȚțȫȞ țĮȚ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ

5.1
5.1.1

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ
ȀȡĮĲȒȡİȢ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣȢ (ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ) țȡĮĲȒȡİȢ (țȦȞȚțȑȢ ȠʌȑȢ)
μȑıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 15 mm.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ İȞȩȢ țȡĮĲȒȡĮ μȑıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİĲĮȟȪ 7 țĮȚ
15 mm ĮȞȐ 0,1 m2 ʌȡȠȕĮȜȜȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
ȅȚ țȡĮĲȒȡİȢ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȩȖțȦıȘ țȩțțȦȞ ȐȞȣįȡȠȣ ĮıȕȑıĲȠȣ Ȓ ʌȣȡȚĲȓȠȣ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ.
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Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ȑȜİȖȤȠȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮ țİȡĮμȓįȚ ıİ ȕȡĮıĲȩ Ȟİȡȩ
ȖȚĮ ĲȡİȚȢ ȫȡİȢ.
5.1.2

ȆİȡȚμİĲȡȚțȩ ȟİȤİȓȜȚıμĮ ȣȜȚțȠȪ ĮȡȖȓȜȠȣ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠȣ țĮȜȠȣʌȚȠȪ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ
μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ

ȆĮȡȩμȠȚȠ İȜȐĲĲȦμĮ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȩ įȚȩĲȚ İμʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
5.1.3

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ȜİʌĲȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ ȐȡȖȚȜȠȣ

ǻİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ (ıĲȚȢ șȘȜȣțȫıİȚȢ).
5.1.4

ĭȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȒ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ μȑıȘ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ
15 mm.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĳȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ ĮȡȖȓȜȠȣ μȑıȘ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 40 mm. ǼʌȚʌȜȑȠȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ
ĲȠȣ İȞȩȢ, įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ μİĲĮȟȪ 15 țĮȚ 40 mm ĮȞȐ 0,1 m2 ʌȡȠȕĮȜȜȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
țİȡĮμȚįȚȠȪ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
5.1.5

ǹʌȠĳȜȠȓȦıȘ

ȆȡȩțİĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌȠțȠȜȜȠȪμİȞȠ ĲμȒμĮ Įʌȩ ĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıȪȞįİıȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ
ȖȡĮμμȚțȒ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ȖȦȞȚĮțȒ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞȫıİȦȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȠĳȜȠȓȦıȘ μȑıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ
ĲȦȞ 15 mm.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮȣĲȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȩʌȦȢ ȖȚĮ ĲĮ
ĳȠȣıțĮȜȚȐıμĮĲĮ.

5.2

ǼȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ įȠμȒȢ

5.2.1

ǹțĮȞȩȞȚıĲȠ ıȤȓıȚμȠ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚȠ ȠȡĮĲȩ İȜȐĲĲȦμĮ Ȓ ȞĮ ĮʌȠȜȪʌĲİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ȠȟȪȢ ȒȤȠȢ, ȩĲĮȞ ȤĲȣʌȚȠȪȞĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ, țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȟȘȡȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.
5.2.2

ǻȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ıİ ʌȠȜȜȐ ĲİμȐȤȚĮ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ įȚĮȤȦȡȚıμȑȞĮ ıİ ĲİμȐȤȚĮ, ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ ȖȓȞİȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.

5.3
-

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ įİȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ
ȆĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞİȢ įȚʌȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İțĲȩȢ ĲȦȞ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ, ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ
ʌȡİııĮȡȓıμĮĲȠȢ.

-

ǻȚĮıĲȡȦμĮĲȫıİȚȢ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ

-

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
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5.4

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

ǼȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

5.4.1

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĮțμȒȢ Įʌȩ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ȠȚ ȐȜȜİȢ ĲȡİȚȢ, μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 8 mm.
5.4.2

ǹʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡĮμμȓĮ ĮțμȫȞ țĮȚ ȞİȣȡȫıİȦȞ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 6 mm ıĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ʌȒȤȘ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ țĮȚ
ȞİȣȡȫıİȚȢ.
5.4.3

ȃİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 5 mm.

5.5

ĭȣıȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲĮ ĳȣıȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μȩȞȠ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲĮ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȑȡȖȠ țİȡĮμȓįȚĮ, ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ
İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ įȠțȚμȑȢ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ:
5.5.1

ȉȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıİ İʌȚĲĮȖȤȣȞȩμİȞȘ ȖȒȡĮȞıȘ ıİ țȪțȜȠȣȢ ȥȪȟȘȢ – ĮʌȩȥȣȟȘȢ

ȆȐȞĲȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

ȃĮ įȓįİĲĮȚ ȠįȘȖȓĮ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ȖȚĮ ĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ȣȥȩμİĲȡȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȃĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȪțĮμʌĲȠȣ Ȓ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.9 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-06-02-03).

5.5.2

ȉȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ

ȉȠ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ȩĲȚ įİȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ įȚĮʌȑȡĮıȘ ȞİȡȠȪ μİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĲȠȣ 0,5 cm3 ĮȞȐ cm2 țİȡĮμȚįȚȠȪ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ.
5.5.3

ȉȘȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ - ȣȖȡĮıȓĮȢ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌĮȡȩμȠȚȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȩĲȚ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 18%.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȈȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȦȞ ʌȩȡȦȞ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌȡȠȢ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
ȩȖțȠ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ.
Ȉİ ʌȡȫĲȘ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ įȪȞĮĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȞĮ ȖȓȞİȚ İțĲȓμȘıȘ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ʌȠȡȫįȠȣȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮĳȠȪ ȟȘȡĮȞșİȓ ĲȠ țİȡĮμȓįȚ ıİ ĳȠȪȡȞȠ ıĲȠȣȢ 100ȠC (ĳȠȪȡȞȠȣ țȠȣȗȓȞĮȢ) ȞĮ ȕĮʌĲȚıșİȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ
48 ȫȡİȢ.
Ǿ įȚĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ʌȡȚȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȠȞ İμʌȠĲȚıμȩ įȚĮ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ȟȘȡȠȪ țİȡĮμȚįȚȠȪ įȓįİȚ İʌȓ ĲȠȚȢ
İțĮĲȩ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ Ȓ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ĲȠ țİȡĮμȓįȚ.
5.5.4

ȉȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıİ țȐμȥȘ

ȉȠ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ȩĲȚ ĲĮ įȠțȚμĮıșȑȞĲĮ įİȓȖμĮĲĮ ȟȘȡȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ įİȞ
İșȡĮȪșȘıĮȞ ıİ ĳȩȡĲȚıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 100 daN (100 kg).
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6

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ

6.1

ȆĮȡĲȓįĮ İȜȑȖȤȠȣ

©

Ǽȁȅȉ

ȉĮ ʌȡȠμȘșİȣȩμİȞĮ țİȡĮμȓįȚĮ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȡĲȓįİȢ ĮȞȐ 35000 ĲİμȐȤȚĮ.
ȂȓĮ ʌȡȠμȒșİȚĮ Ȓ ĲμȒμĮ ĮȣĲȒȢ μİ ȜȚȖȩĲİȡĮ ĲȦȞ 35000 ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȦȞ 2000 ĲİμĮȤȓȦȞ
șİȦȡİȓĲĮȚ ȦȢ μȓĮ ʌĮȡĲȓįĮ.

6.2

ǻİȓȖμĮĲĮ

ǹʌȩ țȐșİ ʌĮȡĲȓįĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȣȤĮȓĮ 50 ĲİμȐȤȚĮ.

6.3

ǼʌȚȜȠȖȒ țĮȚ İʌȚıȒμĮȞıȘ

ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĲȘȢ ĲȣȤĮȓĮȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȩʌȚȞ țȠȚȞȒȢ ıȣμĳȦȞȓĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ μİȡȫȞ (ȆȡȠμȘșİȣĲȒ ǼȡȖȠįȩĲȘ). ȉĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȚĮʌȓıĲȦıȘ Įʌȩ ʌȠȚĮ ıȣıțİȣĮıȓĮ
ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ.

6.4

ȉĮ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İʌȚ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ǻİȚȖμĮĲȠȜȘʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ Ȓ ȩȤȚ ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ
țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ Ȓ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣȢ.

6.5

ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ μȚĮȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ

6.5.1

īȚĮ ĲĮ ıʌĮıμȑȞĮ țİȡĮμȓįȚĮ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ 50 ĲİμȐȤȚĮ.
ǼȐȞ ǹ İȓȞĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ ĮȣĲȩȢ İȓȞĮȚ:
-

μȚțȡȩĲİȡȠȢ Ȓ ȓıȠȢ ĲȦȞ 3 Ș ʌĮȡĲȓįĮ ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȒ.

-

μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ Ȓ ȓıȠȢ ĲȦȞ 7 ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡĲȓįĮ.

-

μİĲĮȟȪ ĲȦȞ 4 țĮȚ 6 ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ įİȪĲİȡȘ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ ıİ 50 ĲİμȐȤȚĮ.

ȅʌȩĲİ İȐȞ Ǻ İȓȞĮȚ Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țĮȚ İȓȞĮȚ:
-

ǹ + Ǻ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ 8 Ș ʌĮȡĲȓįĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.

-

ǹ + Ǻ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ μİ 9 ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡĲȓįĮ.

6.5.2

īȚĮ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țĮȚ ıĲȘ μȐȗĮ

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ İȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩ, ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠįȠȤȒ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ țĮȚ ıĲȘ μȐȗĮ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ İȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĲȓįĮ
ĲȦȞ 50 ĲİμĮȤȓȦȞ, ĲĮ ȐȜȜĮ ȣȖȚȒ, ʌȠȣ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲȣȤĮȓĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲĮ 50 ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ μȘ ıʌĮıμȑȞĮ țĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒșȘțĮȞ, μİ ĲȘȞ ĮȣĲȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ țĮȚ μİ ĲĮ ĮȣĲȐ ȩȡȚĮ
ĮʌȠįȠȤȒȢ Ȓ ȩȤȚ.
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6.6

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

īȚĮ ĲȚȢ įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȖİȦμİĲȡȚțȫȞ ĳȣıȚțȫȞ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ȩʌȠȣ μĮȗȓ μİ ĲĮ ȤȠȡȘȖȠȪμİȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıĲȠ ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ȆȐȞĲȦȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ĲȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ
țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ įİȚȖμȐĲȦȞ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ ıİ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲȠ ǼȡȖȠıĲȐıȚȠ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȞȦȡȓıİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ıĲȠ ǼȡȖȠįȩĲȘ
ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ Ȓ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, μȚĮ ʌİȡȓʌȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ μİ ĮȣĲȒ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ.

7

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

7.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ:
ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ
țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

7.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ȑȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ:
7.2.1

īȚĮ ĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ȩĲĮȞ șĮ:

1.

ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ıĮȞȓįİȢ μİ ĮȡμȠȪȢ, Ȓ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ʌĮȡȐȖȦȖȦȞ ȟȪȜȠȣ.

2.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲİȖȓįİȢ İʌȓ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȜȠȪțȚĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȪȠ ĲȠʌȚțȠȪȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȖȚĮ ʌȡȩıįİıȘ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ (ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ȟȪȜȚȞȘ
İʌȑȞįȣıȘ - ıȤȒμĮĲĮ 17 țĮȚ 18).

3.

ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȪțĮμʌĲȠȣ Ȓ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ
ĲȘ ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȑȤȠȣȞ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ ȠȚ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ıĲȚȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȠȚ ȗȫȞİȢ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ
ȞİȡȫȞ ʌȠȣ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ įȚĮȡȡİȪıȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.9 ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03).
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4.

ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.3
ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

5.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȡȩıșİĲİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ȓ ĲĮ
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ.

6.

ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĲȑȞĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȠʌȫȞ ıĲȚȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

7.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ μİĲĮȜȜȚțȠȓ ȞİȡȠȤȪĲİȢ (ȜȠȪțȚĮ) ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ țİȡĮμȚțȐ ȜȠȪțȚĮ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.1.4-1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ
ıĲȑȖȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 3).

8.

ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ țĮʌȞĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȘ ıĲȑȖȘ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ įȚʌȜȩ ĲȠȓȤȦμĮ (İȟȦĲİȡȚțȩ țĲȚıĲȩ μİ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ) ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ
țĮȚ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ.

9.

ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȘ ıĲȑȖȘ ıİ șȑıİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.1.4-5.

10. ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ıțȐĳİȢ - ȜȠȪțȚĮ - ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ȞİȡȫȞ) ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30, 34, 36,
53, 56, 58, 61, 62.
11. ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.5 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.
7.2.2

īȚĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ (īĮȜȜȚțȐ - ȇȦμĮȧțȐ - ȅȜȜĮȞįȚțȐ) ȩĲĮȞ șĮ:

1.

ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ țĮȡĳȦșȠȪȞ Ȓ șĮ ʌȡȠıįİșȠȪȞ ĲĮ
țİȡĮμȓįȚĮ.

2.

ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ Įʌȩ 3 ȑȦȢ 11 ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

7.3

ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

7.3.1

ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 1
ȆȓȞĮțĮȢ 1
ǽȫȞȘ 1 (2)
ȆİȡȚȠȤȒ (1)
ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ǽȫȞȘ 2 (2)

ȀȜȓıȘ
m/m

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ
cm

ȀȜȓıȘ
m/m

ǼʌȚțȐȜȣȥȘ
cm

0,24

14

0,27

15

ȀĮȞȠȞȚțȒ

0,27

15

0,30

16

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

0,30

16

0,33

17

ȩʌȠȣ:
-

16

Ș țȜȓıȘ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ıĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
Ș ȑȞįİȚȟȘ (1) ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ șȑıİȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕĮșμȠȪ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩĲȚ:

30930
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1o

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ȜȩĳȠȣȢ
ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȑμȠȣȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ.

2Ƞ

ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȚĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ
μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 10%.

3Ƞ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 10 km
Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.
ȈĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲİȞȑȢ țȠȚȜȐįİȢ ȩʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮșȠįȚțȠȓ ȐȞİμȠȚ, ĲĮ
ȕȠȣȞȐ ȖİȞȚțȐ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİμȠȞȦμȑȞĮ.
īİȞȚțȐ Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȞįȚȐμİıȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĮțȡĮȓȦȞ ĲȚμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ įİțĲȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ μİȚȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ
ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ.

-

Ș ȑȞįİȚȟȘ (2) ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ȗȫȞİȢ ȩʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ĮȞȑμȠȣ.
ǽȫȞȘ 1 ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ: 30 m/sec Ȓ 108 km/ȫȡĮ.

-

ǽȫȞȘ 2 ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘ șȐȜĮııĮ: 36 m/sec Ȓ
129,6 km/ȫȡĮ.

-

7.3.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȅ.Ȉ. ȈĲȑȖȘȢ

Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ȑıĲȦ țĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ țĲȑȞĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
4.2.1 ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ țȜİȓȞȠȞĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ ȠȚ ȠʌȑȢ ıĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
īȚĮ ȞĮ ȖȓȞİȚ įİțĲȩȢ ʌĮȡȩμȠȚȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȩĲȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ʌĮȖİĲȠȪ.
7.3.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȉȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠȣȢ įȠțȠȪȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ:
-

-

İȓĲİ ȑȤȠȣȞ ıĲİȡİȦșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 1 țĮȚ ĲȘȞ ĲȠμȒ Į-Į ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-06-02-03 μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ȩʌȠȣ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ μİ ȑȞįİȚȟȘ (14) ĮȞĲȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲİȖȓįĮ İȓȞĮȚ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȩʌȠȣ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
İȓĲİ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ȟȪȜȚȞȠȣ ȗİȣțĲȠȪ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȘμİȓȠȣĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 3 țĮȚ ĲȚȢ ĲȠμȑȢ c-c țĮȚ d-d
ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȩʌȠȣ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
İȓĲİ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İȓĲİ ĮȞȐμİıĮ ıİ ĮȣĲȠȪȢ.

7.3.3.1 ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
1.

ǹʌȩ ıĮȞȓįİȢ (ĲȐȕȜİȢ - ȘμȚĲȐȕȜİȢ) ȩȤȚ ȡĮμʌȠĲȑ
Į)

ǹʌȩıĲĮıȘ ĳȑȡȠȣıȦȞ įȠțȠȪȢ
ǵȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1,20 m. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȪțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ
0,90 m. ȉȠ ȐțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ μİĲĮȟȩȞȚȠ 1,20 m.

ȕ)

ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

17
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ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ 5 μİ 10 mm.
Ȗ)

ǲįȡĮıȘ İʌȓ ĲȦȞ įȠțȫȞ
ȉĮ μȒțȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ țȐșİ ıĮȞȓįĮ ȞĮ İįȡȐȗİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ĲȡİȚȢ įȠțȠȪȢ.

į)

ȆȐȤȘ ıĮȞȓįȦȞ
22 ȑȦȢ 25 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȐȕȜİȢ, 15 ȑȦȢ 18 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ȘμȓĲĮȕȜİȢ, ʌȐȞĲȠĲİ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ
ĲȦȞ įȠțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ μȩȞȚμȦȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ.

İ)

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ
ǼȞįȚȐμİıȘ ıĲȒȡȚȟȘ: 40 mm
ǹțȡĮȓĮ ıĲȒȡȚȟȘ:

ȗ)

20 mm

ǼȜȐȤȚıĲĮ ʌȜȐĲȘ ıĮȞȓįȦȞ:
ȂȚțȡȩĲİȡĮ ĲȦȞ 150 mm

2.

ǹʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ (ĲȐȕȜİȢ)
ȆȐȤȠȢ 22/23 mm.

ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
3.

ǹʌȩ ʌĮȞȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ
ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 12 mm.

4.

ǹʌȩ ʌĮȞȩ ʌĮȡȐȖȦȖȦȞ ȟȪȜȠȣ.
ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 18 mm.

7.3.3.2 īİȞȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
1.

Ȉİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ıĮȞȓįİȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 7.3.3.1-1 țĮȚ 7.3.3.1-2.
Į.

Ȃİ țȠȞȓĮμĮ İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

ȕ.

ǹȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 13).
ȉĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıțȐĳİȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȘȤȐțȚĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȚĮ ʌȜİȣȡȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ İȖțȐȡıȚȦȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȢ.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İȓĲİ:
-

Ȗ.

ĲȠʌȚțȐ μİ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ μİ ʌȜȒȡİȢ țȠȞȓĮμĮ ȖȚĮ ĲĮ țĮʌȐțȚĮ.
μİ İȚįȚțȐ ȐȖțȚıĲȡĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 11 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15 ĲȩıȠ ȖȚĮ
ĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ țĮʌȐțȚĮ.

ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ıĮȞȚįȫμĮĲȠȢ (ȤȦȡȓȢ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȘȤȐțȚĮ)
(ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15)

2.

18

Ȉİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ʌĮȞȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ (ıȤȒμĮ 16).
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ ĮȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȑĲȠȚȠ ȪȥȠȢ ȫıĲİ Ș țĮĲȫĲİȡȘ ĮțμȒ ĲȘȢ țȣȡĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ 20 mm.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 11 İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ.
3.

ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ ȤȦȡȓȢ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ıȤȒμĮĲĮ 17,18).
ȆĮȡȩμȠȚȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȜȠȪțȚĮ ȑȤȠȣȞ įȪȠ ĲȠʌȚțȠȪȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ
ıĲȘȞ țȣȡĲȒ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ȠʌȑȢ.
ȅȚ ĲȑȞȠȞĲİȢ ĮȣĲȠȓ, ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȚ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠȜȓıșȘıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
(ȜȠȪțȚĮ) țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȠ ʌȜĮȧȞȩ țȐȡĳȦμĮ ıĲĮ ʌȘȤȐțȚĮ Ȓ ĲȠ įȑıȚμȠ ĲȠȣȢ μİ ıȪȡμĮ, ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ
ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
ȉĮ țĮʌȐțȚĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 11.

7.3.3.3 ȆȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ, İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, Įʌȩ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ
ĮȣĲȒȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ, Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ Ȓ ıİ ĲİȖȓįİȢ.
1.

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȠȜȓıșȘıȘȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
Į.

īȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ  30% ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ȦȢ țĮȚ
ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȑȞĮ ıĲĮ ʌȑȞĲİ.

ȕ.

īȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 30% țĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 60%.
ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

2.

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ İțĲİșİȚμȑȞȘȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȠȓȘıȘ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ țȜȓıȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
Į.

īȚĮ ĲȘ ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2 țĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
ȈĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȑȞĮ ıĲĮ ʌȑȞĲİ.

ȕ.
3.

īȚĮ ĲȘ ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2 țĮȚ ȖȚĮ İțĲİșİȚμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

ȀĮȞȩȞİȢ țĮȚ țĮĲĮȞȠμȑȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
3.1 ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤȑȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ
țİȡĮμȓįȚĮ țĮȚ ĲĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ țĮȚ ĲĮ İȞįȚȐμİıĮ.
3.2 ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤȑȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȐȖțȚıĲȡĮ (ıȤȒμĮ 11) ıĲȚȢ
țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ:
-

-

ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣȢ μİ ȑȞĮ ȐȖțȚıĲȡȠ ĲȪʌȠȣ (b) țĮȚ ȑȞĮ ȐȖțȚıĲȡȠ ĲȪʌȠȣ (a) ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 11.
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ ȑȞĮ ȐȖțȚıĲȡȠ ĲȪʌȠȣ (a) țĮȚ ĲĮ
țİȡĮμȓįȚĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ țĮʌȐțȚĮ (ıȤȒμĮĲĮ 14 țĮȚ 15).
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3.3 ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮ 17 țĮȚ 18) ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ İȓĲİ μİ ȐȖțȚıĲȡĮ
ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 11 İȓĲİ μİ ʌȡȠıįȑıİȚȢ μİ ıȪȡμĮ.
7.3.4

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

7.3.4.1 ȈĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ (ıȤȒμĮ 19 țĮȚ 44).
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ĲȪʌȠȣ țİȡĮμȓįȚĮ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ȣʌȩȜȠȚʌȘȢ ıĲȑȖȘȢ Ȓ țİȡĮμȓįȚĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ
μİȖȑșȠȣȢ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 10 cm.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ įȚȐıĲȘμĮ 10 μİ 15 cm țĮȡĳȚȐ İʌȓ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ıİ įȚȐĳȠȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ İʌȓʌİįĮ ʌȠȣ İȞȫȞȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ıȪȡμĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮ İȓįȠȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ.
ȉĮ țİȡĮμȓįȚĮ țȠȡĳȚȐįİȢ İȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıİȚȡȐ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ țȠȞȓĮμĮ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıȕİıĲȠțȠȞȓĮμĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩ ĲİμȐȤȚĮ
ıʌĮıμȑȞȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

2.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
ȈĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘ ıȣμȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 10 cm țĮȚ ȪȥȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ - țȠȡĳȚȐ ȫıĲİ ĲȠ ıĲȒȡȚȖμĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 12 ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȖțȚıĲȡȫıİȚ ĲȠ țİȡĮμȓįȚ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

3.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȚįȚțȫȞ ʌȜȑȠȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ ĲȠ İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ İȟȐȡĲȘμĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 22 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ıĲȠȞ țȠȡĳȚȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 20 țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ,
ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ȐȜȜȘ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ țȠȡĳȚȐ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ʌȜȒȡȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ - țȠȡĳȚȐ μİ ĲȠ
μİĲĮȜȜȚțȩ İȟȐȡĲȘμĮ, țĮȚ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ țİȡĮμȚįȚȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ
țȠȡĳȚȐįȦȞ.

7.3.4.2 ȈĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ μİ țȜȓıȘ (ıȣȞȐȞĲȘıȘ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ)
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȩʌȠȣ ȩμȦȢ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȩȕȠȞĲĮȚ ȜȠȟȐ
μİ ĲȡȠȤȩ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ʌȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Ș ȑȞȦıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ - țȠȡĳȚȐįȦȞ μİ ĲȚȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
7.3.4.3 ȈĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ʌȡȠİȟȠȤȒ ıİ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȑȢ țĮĲȠȚțȓİȢ (ıȤȒμĮ 21).
Ǿ ʌȡȠİȟȠȤȒ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ įȚĮįȠȤȚțȒ țĮș’ ȪȥȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȠȓȜȦȞ țĮȚ țȣȡĲȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
μİ țȠȞȓĮμĮ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įİȞ įȓįİȚ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ.
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2.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ μİĲȫʌȘ.
Ǿ μİĲȫʌȘ (ıȣȞȒșȦȢ ȟȪȜȚȞȘ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ) İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ
ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 6.3.9 țĮȚ 8.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30, 34, 36 ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μİ ȑȞįİȚȟȘ
17 μİ įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ).
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ:
Į.

μİĲĮȜȜȚțȩ ȞİȡȠıĲȐȜĮțĲȘ (ȑȞįİȚȟȘ 18 ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ)

ȕ.

ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ (ıȤȒμĮ 26) ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ (İȪțĮμʌĲȠ Ȓ ȐțĮμʌĲȠ) Ș
ȠʌȠȓĮ
-

įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ μİĲȫʌȘȢ

-

Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İıȦĲİȡȚțȒ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 53, 56, 61, 62.

Ȗ.

ȐȞȠȚȖμĮ ĮİȡȚıμȠȪ İțİȓ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ (μİ ȑȞįİȚȟȘ 27 ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30 Ȓ μİ ȑȞįİȚȟȘ 23 ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 32).

į.

ȐȞȠȚȖμĮ ȖȚĮ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮİȡȚıμȩ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ (μİ ȑȞįİȚȟȘ 27 ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 26, 28, 30, 34).

7.3.4.4 ȈĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ (Įʌȩ ĲȠμȒ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ)
ȈĲȘ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȘ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ:
1.

İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ
ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ (ȩȤȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ ȜĮμĮȡȓȞĮ), ȤĮȜțȩ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ, μȒțȠȣȢ ʌȜİȣȡȫȞ İʌȑȞįȣıȘȢ
ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ țİȡĮμȓįȚ țĮĲȐ 8 cm (ıȤȒμĮ 38).

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ, ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȫȞ (Įʌȩ ĮįȣȞĮμȓĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ) ȞĮ μȘȞ
ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ įȚĮȡȡȠȒȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ.
2.

İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıĲȘ įȓİįȡȘ
ȖȦȞȓĮ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȠȪ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (ıȤȒμĮ 38).

ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ țȩȕȠȞĲĮȚ ȜȠȟȐ μİ ĲȡȠȤȩ. ȉȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ țȠʌȒȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ țĮșĮȡȚıμȩȢ ıĲȠ ȜȠȪțȚ.
7.3.4.5 ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ
ǼȓĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, İȓĲİ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 40
μİ ʌȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 41.
7.3.4.6 ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 42, 43, 44.
7.3.4.7 ȈĲȚȢ ʌȜȐȖȚİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Ȓ ʌȠȣ
ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45, 46, 48, 50.
7.3.4.8 ȈĲȚȢ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 51 țĮȚ 52.

21

30935

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

7.4
7.4.1

©

Ǽȁȅȉ

ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ
ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ

ǻȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 2 țĮȚ 3 ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ įȚȐĳȡĮȖμĮ (1) țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȖȚĮ
μȒțȠȢ țȜȓıȘȢ ıĲȑȖȘȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 12,0 m.
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ μȑĲȡĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ĮȞȐ μȑĲȡȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ (İʌȓʌİįȠ ĲİȖȓįȦȞ Ȓ ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ) țĮȚ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ ȤȦȡȓȢ įȚȐĳȡĮȖμĮ (1)
ȉȪʌȠȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ȂİȖȐȜȦȞ
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ

ȂȚțȡȫȞ
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ

22

ȆİȡȚȠȤȒ (2)

ǽȫȞȘ 1 (3)

ǽȫȞȘ 2 (3)

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

0,35

0,35

ȀĮȞȠȞȚțȒ

0,40

0,50

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

0,60

0,70

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

0,40

0,50

ȀĮȞȠȞȚțȒ

0,50

0,60

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

0,70

0,80
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ȆȓȞĮțĮȢ 3
ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ μİ įȚȐĳȡĮȖμĮ (1)
ȉȪʌȠȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ȆİȡȚȠȤȒ (2)
ǽȫȞȘ 1 (3)
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ
0,30
ȂİȖȐȜȦȞ
ȀĮȞȠȞȚțȒ
0,35
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ
0,50
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ
0,35
ȂȚțȡȫȞ
ȀĮȞȠȞȚțȒ
0,45
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ
0,60
ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:

ǽȫȞȘ 2 (3)
0,30
0,45
0,60
0,45
0,50
0,70

1. īȚĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
6.3.9 țĮȚ 8.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.
2. īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
3. īȚĮ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ȕȜȑʌİ İʌȓıȘȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

7.4.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ

1.

ǻȚĮĲȠμȑȢ ĲİȖȓįȦȞ: ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μȩȞȚμȦȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ.

2.

ǲįȡĮıȘ ĲİȖȓįȦȞ: ıİ ĲȡİȚȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ.

3.

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲİȖȓįȦȞ: İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ μİ įȚȤȐȜĮ μȩȞȠ ȖȚĮ ʌȐȤȘ ĲİȖȓįȦȞ  25 mm.

4.

ǹʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ: ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ.

5.

ȉİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ.

6.

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ıȤȒμĮ 27.

7.4.3

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ.
-

μİ țȐȡĳȦμĮ (ȩȤȚ ȕȓįȦμĮ).

-

μİ ȐȖțȚıĲȡĮ.

-

μİ įȑıȚμȠ μİ ıȪȡμĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ: ıȪȞįİıȘ țĮȡĳȚȠȪ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ĲİȖȓįĮȢ
μİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȠʌȚțȩ ĲȑȞȠȞĲĮ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ.

7.4.3.1 ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İȐȞ įİȞ İȓȞĮȚ ȠȜȚțȒ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 4 ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ıȘμİȓȦȞ).

23

30937

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȆȓȞĮțĮȢ 4

ȇ1,00
1,00ȇ 1,75

ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ
țĮȚ țĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
1/5
1/4

ȇ>1,75

1/1

ȀȜȓıȘ
(ȕȜȑʌİ 5.4.1)

ǽȫȞȘ 1 țĮȚ 2
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ
1/5
1/4
1/1

ǵʌȠȣ 1/5, 1/4, 1/1 ıȘμĮȓȞİȚ ıĲİȡȑȦıȘ İȞȩȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ıĲĮ ʌȑȞĲİ, ıĲĮ ĲȑııİȡĮ Ȓ ȩȜĮ.
ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ 1/1. Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ĲȚȢ İțĲİșİȚμȑȞİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȪʌȠȣ ȩʌȦȢ 12.
7.4.4

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

7.4.4.1 ȈĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ țĮȚ μİ țȜȓıȘ țȠȡĳȚȐįİȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 7.3.4.1 țĮȚ 7.3.4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
7.4.4.2 ȈĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 7.3.4.3-2 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 27.
7.4.4.3 ȈĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.3.4.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
7.4.4.4 ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ Ȓ įİȞ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’
ǯȪȥȠȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 7.3.4.5 ȑȦȢ 7.3.4.8.

7.5

ȆȡȠıĮȡμȠȖȒ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ țĮʌȞĮȖȦȖȩ (ȈȤȒμĮ 71)

ȀĮʌȞĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ȟȪȜȚȞȘ ıĲȑȖȘ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȓȞİȢ ĮȣĲȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμİȞİȢ μİ ȡȘĲȓȞİȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȞĮ μȘ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİĮıșȠȪȞ Įʌȩ İȞįİȤȩμİȞȘ įȚĮȡȡȠȒ ĳȦĲȚȐȢ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ įȓʌȜĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮȚ
ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
7.5.1

ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ

ǲıĲȦ țĮȚ İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ĲİȖȓįİȢ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ıİ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ. ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ
ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıĳȘȞȠİȚįȒ ȟȪȜȚȞĮ ĲİμȐȤȚĮ ȫıĲİ ĲĮ ȞİȡȐ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ.
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ (ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, ȤĮȜțȠȪ,
μȠȜȪȕįȠȣ) ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țİȡĮμȓįȚĮ.
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓıİȢ țȜȓıİȚȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲȦȞ
ıĳȘȞȠİȚįȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ. ȉĮ İȜȐıμĮĲĮ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ĲȠμȒ Į-Į ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 71 μİ
ʌȡȠıșȒțȘ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȚțȩ İʌȓıȘȢ ȑȜĮıμĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȩȜȠ ĲȠȞ
țĮʌȞĮȖȦȖȩ. ǲȞĮȢ ȐȜȜȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ, İȓȞĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 51 țĮȚ 52.
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ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȜİȣȡȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ

īȚĮ ĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 48 (A, B, C) İĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ İȓȞĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȡȠıșȒțȘ
ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠȣ μİ ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ țĮȚ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ıȘμİȚȠȪμİȞĮ ıĲȠ ıȤȒμĮ 71 ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 49 (A, B) ȩʌȠȣ ĮȞĲȓ ĲȠȣ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ (ʌȠȣ
İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ țĮȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȚȢ țȣμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ) įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ 3 mm Ȓ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
7.5.3

ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȐȞĲȘ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ ıȘμİȚȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲȘȞ ȩȥȘ țĮĲȐ
ǹ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 71 țĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 40 țĮȚ 41.

7.6

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ:
-

ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȘ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.5.2)

-

ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.5.3)

șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ μİ įȚĮĳĮȞȑȢ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İμʌȠĲȚıμȠȪ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
Ǿ įĮʌȐȞȘ ʌȡȠμȒșİȚĮȢ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, İĳ’
ȩıȠȞ ʌĮȡȩμȠȚȠȢ ȩȡȠȢ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.

8

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

8.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞİȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȑȤȠȣȞ țĮȜȫȢ,
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ įİȞ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ȩμȕȡȚĮ ıİ țĮȞȑȞĮ ıȘμİȓȠ ĲȠȣȢ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ țȚȞįȪȞȠȣȢ
ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.

8.2

ǹȞȠȤȑȢ

Ȉİ țĮȞȑȞĮ ıĲȐįȚȠ țĮȚ İȓįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞĲȓșİĲȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ șȘȜȐțȦȞ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȠμȕȡȓȦȞ țĮȚ ıȣμʌȣțȞȦμȐĲȦȞ.

9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 62/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİ
ĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 țȜʌ.).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ). ǻȘȜĮįȒ:
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ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ǼȁOT EN 863.

-

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ:

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ: ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Eȁȅȉ EN 388 Ǽ2.

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ:

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 397/ǹ1.

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ:

ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲȑȖİȢ țĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȑȖİȢ țĮȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȐμİıĮ ĲȚȢ
İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

10

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ, ĮȞȐ ĲȪʌȠ țĮȚ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȘ
ĲİȤȞȚțȒ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
x
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲİȖȫȞ
ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȉȪʌȠȚ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 1

ȈȤȒμĮ 2

ǺȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ǺȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ĮȞȐμİıĮ
ıİ ʌȘȤȐțȚĮ

ȈȤȒμĮ 3
ȈȤȒμĮ 4

ȁȠȪțȚĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ

ȉȪʌȠȚ ȖĮȜȜȚțȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 6

ȈȤȒμĮ 7

ȇȦμĮȧțȩ μȠȞȩ țİȡĮμȓįȚ

ȇȦμĮȧțȩ įȚʌȜȩ țİȡĮμȓįȚ

ȈȤȒμĮ 5

ȈȤȒμĮ 12
ǱȖțȚıĲȡĮ țȠȡĳȚȐįȦȞ
ȈȤȒμĮ 8

ȈȤȒμĮ 9

ȈȤȒμĮ 10

ȀİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ șȘȜȣțȫȞȠȣȞ μȩȞȠ țĮĲȐ ĲȘ μİȖȐȜȘ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣȢ

ȈȤȒμĮ 11
ǱȖțȚıĲȡĮ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ
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ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 13
ȉȠ ȜȠȪțȚ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ,
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ĮȞȐμİıĮ
ıİ
ʌȘȤȐțȚĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ
įȚĮĲȠμȒȢ,
ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ
ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ǲȞĮȞĲȚ
ȠȜȚıșȒıİȦȢ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ĲĮ ĮȖțȓıĲȡȚĮ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 11.

ȈȤȒμĮ 14
ǻȚȐĲĮȟȘ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİ ĮȖțȓıĲȡȚĮ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ - ȜȠȪțȚ.

ȈȤȒμĮ 16

ȈȤȒμĮ 15
ǻȚȐĲĮȟȘ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİ ȐȖțȚıĲȡĮ ĲȦȞ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ - țĮʌȐțȚ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

ȈȤȒμĮ 17
ǱȞȠȥȘ ȠȡȠĳȒȢ μİ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, ȩʌȠȣ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ĲȠʌȚțȠȪȢ ĲȑȞȠȞĲİȢ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȒ ĲȠȣȢ ȑȞĮȞĲȚ
ȠȜȓıșȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȩıįİıȘȢ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.
ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țİȡĮμȚțȠȪ - țĮʌȐțȚ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 15.

ǵĲĮȞ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ʌĮȡȐȖȦȖĮ
ȟȪȜȠȣ, ĲĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ĮȞȐμİıĮ ıİ ʌȘȤȐțȚĮ, ȪȥȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ
μİıȠȜĮȕİȓ țİȞȩ 2 cm μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țȣȡĲȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȈĲİȡȑȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 13, 14, 15.

ȈȤȒμĮ 18
ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ĲİȖȓįİȢ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ μİ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȑȞȠȞĲİȢ, ȩʌȦȢ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 17, ʌȐȞȦ Įʌȩ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ ʌȠȣ
ȑȤİȚ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μİ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ İȪțĮμʌĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ (ʌȐȤȠȢ ȗȫȞȘȢ
20 mm, max)
(1) İȪțĮμʌĲȘ μİμȕȡȐȞȘ
(2) ĮμİȓȕȠȞ
(3) ıĮȞȓįĮ 100/20 mm
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ

ȈȤȒμĮ 19
ȈĲİȡȑȦıȘ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
(țȠȡĳȚȐįİȢ) μİ țȠȞȓĮμĮ

ȈȤȒμĮ 20
țİȡĮμȚįȚȫȞ

īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ. ǹȡțİȓ
ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ Ș įȠțȩȢ 38

ȈȤȒμĮ 22
ȈȤȒμĮ 21
ǼȜİȪșİȡȘ țĮĲȐȜȘȟȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ
ıİ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȩ țĲȓȡȚȠ

ǼȚįȚțȩ μȠȜȪȕįȚȞȠ İȟȐȡĲȘμĮ ȖȚĮ ʌȡȩıșİĲȘ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țȠȡĳȚȐįȦȞ - ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ

ȈȤȒμĮ 23
ǻȚȐĲĮȟȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȠȣ
İȚįȚțȠȪ
İȟĮȡĲȒμĮĲȠȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 22, ʌȠȣ įİȞ ĳȑȡİȚ
ȩμȦȢ ĲȚȢ ıȘμİȚȠȪμİȞİȢ İȖțȠʌȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țİȡĮμȚįȚȫȞ įȚȐĳȠȡȦȞ ĲȦȞ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ

ȈȤȒμĮ 24

ȊʌȩμȞȘμĮ 1 (ıȤȘμȐĲȦȞ 20, 24)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(33)
(34)
(35)

ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĭ.Ȋ.
İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ  25 mm İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
ĲİȖȓįĮ
İȚįȚțȩ țİȡĮμȓįȚ ĮİȡȚıμȠȪ
ȠʌȒ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
įȠțȐȡȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ (11) țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țİȞȠȪ
ȖȚĮ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ țȐĲȦ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(43)
(44)

ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ
țȠȡĳȚȐȢ
įȠțȩȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țȠȡĳȚȐ
İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ İȪțĮμʌĲȠ ȑȜĮıμĮ
İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȠȡĳȚȐ
ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țȠȡĳȚȐ
İȚįȚțȩȢ țȠȡĳȚȐȢ
ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ
ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ țȐĲȦ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ
İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȒȡȚȖμĮ țȠȡĳȚȐįȦȞ

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
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ȈȤȒμĮ 25
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ İȪțĮμʌĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȜȘıȓȠȞ ĲȠȣ țȠȡĳȚȐ, ȫıĲİ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĮİȡȚıμȠȪ, ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ (33) (ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ 1)

ȈȤȒμĮ 26
ȆİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ įȪȠ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ĲȘȞ
ʌȡȩȕȜİȥȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ, țĮȚ țĮĲȐȜȘȟȘ ĮȣĲȠȪ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȒ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȟȪȜȚȞȘȢ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒȢ μİĲȫʌȘȢ μİ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ.

ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ Įʌȩ μİĲȫʌȘ
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Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 28, 30, 34, 35 ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ
ıĲİȖȫȞ, ȠȚ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ įȚʌȜȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮȞĲȓ ĲȠȣ İȞȩȢ) țĮȚ μİ ĮʌȜȐ, ȠȚ İȜțȣıĲȒȡİȢ,
įȚĮȖȫȞȚȠȚ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ.
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ, ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, İȓĲİ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȖȣȡȓȗİȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ, İȓĲİ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȈȤȒμĮ 29
ȉȠμȒ Į - Į ıȤȒμĮĲȠȢ 28

ȈȤȒμĮ 30
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ μİĲȫʌȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ȠʌȑȢ Ȓ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ.

ȈȤȒμĮ 31
ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 15 ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm ȖȚĮ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ
ĮİȡȚıμȠȪ.
ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ȊʌȩμȞȘμĮ 3 (ıȤȘμȐĲȦȞ 28, 29, 30)
ǹ
Į
b

țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ ȣįȡȠȡȡȠȒ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ 11 μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭȊ)

14 ĲİȖȓįİȢ
15 ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ (ʌȐȤȠȢ 8
+ 20 mm. min)
16 ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ  25 mm
17 ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ 13 μİ ĮȜȜĮȖȒ țȜȓıȘȢ
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ǹȞȠȓȖμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȘ μİĲȫʌȘ ȖȚĮ ĲȘ ȗȫȞȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ

ȕ

ǵȥȘ ȕ-ȕ

ȈȤȒμĮ 32
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ıĲȚȢ μİĲȫʌİȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 28,30 ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ
İȞįİȤȩμİȞĮ șĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ ıĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 26) țĮȚ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȘȢ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘȢ.
ȊʌȩμȞȘμĮ 4 (ıȤȘμȐĲȦȞ 31 ȑȦȢ 37)

ǵȥȘ į-į

ȈȤȒμĮ 33

ȕ

ȑȜĮıμĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

5
8
11
12
13
14
15
16
16
23

ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭȊ)
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȚ (ĭȊ)
İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ
ĮμİȚȕȩȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ  25 mm
ĲİȖȓįİȢ
ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ  25 mm
İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
įȘμȚȠȣȡȖȘμȑȞȠ țİȞȩ (ȐȞȠȚȖμĮ) ıĲȠ 28 ȖȚĮ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ
ĮʌȠȡȡȠȒ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ11
μİĲȫʌȘ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm μİ İȖțȠʌȑȢ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ 12

28
17

ıĲİĳȐȞȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 15 ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm ȖȚĮ ĲȘ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ.
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ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ Įʌȩ μİĲȫʌȘ
ȈĲȚȢ İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȣȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ
İʌȓʌİįĮ ĮİȡȚıμȠȪ: țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌȠȡȫįİȢ țĮȚ
μİĲĮȟȪ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ

ȈȤȒμĮ 34

ȈȤȒμĮ 35

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİĲĮȟȪ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ıĲȠ țȐĲȦ ʌȜȑȖμĮ

ȉȠμȒ ȕ-ȕ
ȈȤȒμĮ 36

ȈȤȒμĮ 37

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ μİĲȫʌȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ, μȘ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ȠʌȑȢ Ȓ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ (ȕȜȑʌİ
ȊʌȩμȞȘμĮ 2 țĮȚ 3).
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ȀĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ

ȈȤȒμĮ 38
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ıĲĮ
ȜȠȪțȚĮ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
(1)
(2)
(3)

(4)

ȖİȞȚțȩ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ĲȠʌȚțȩ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ
ĲİȖȓįĮ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ μİĲĮȜȜȚțȒ
İʌȑȞįȣıȘ

ȈȤȒμĮ 39
ǵĲĮȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȘȞ
įȚİįȡȠȖȦȞȓĮ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

x ȉȠ İȣșȪȖȡĮμμȠ Ȓ ȜȠȟȩ țȩȥȚμȠ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ
țĮșĮȡȚıμȠȪ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
x ȉȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠʌȚțȠȪ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ țȜȓıİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ǵıȠ μȚțȡȩĲİȡȘ, ĲȩıȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠ μȒțȠȢ.

ǹțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ (ʌ.Ȥ. μİıȠĲȠȚȤȓİȢ)

ȈȤȒμĮ 40
ȈĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
Ș ıĲİȡȑȦıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țȠȞȓĮμĮ (2),
İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ʌĮțĲȠȪĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ İʌȓʌİįȠ
țİȡĮμȓįȚ ȖȚĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ. ȅ
ĮμİȓȕȠȞ İȓĲİ ʌĮțĲȠȪĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ, İȓĲİ
ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘ įȠțȩ.

Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ İʌȓ ĲİȖȓįȦȞ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
μİ ĲĮ įȪȠ İȜȐıμĮĲĮ (4) țĮȚ (5).

(3) ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ

(3)

(1) İʌȓʌİįȠ țİȡĮμȚįȓ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ
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ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ
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ǹțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮș’ ȪȥȠȢ

ȈȤȒμĮ 42
Ǿ ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ
țİȡĮμȚįȚȫȞ
ıİ
ȟȪȜȚȞȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ
įȣȠ țİȡĮμȚįȚȫȞ (2) İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ȑȞĮ
ıȤȘμĮĲȓȗİȚ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.
ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ
ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲȠ
țȠȞȓĮμĮ
İʌȓʌİįĮ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ 1 ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲĮ
ȜȠȪțȚĮ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ țȠȓȜȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ ȩʌȦȢ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 44.
ȈȤȒμĮ 43

ȈȤȒμĮ 44

Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ
ĲİȖȓįȦȞ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ, Ș
įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ĮțȡĮȓĮȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ, ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ 7 μİ
ȕĮıȚțȩ
ıȘμİȓȠ
ıĲȒȡȚȟȘȢ
ĲȠ
țĮįȡȩȞȚ
8
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȐȞȦ μİĲȫʌȘ 6
Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, Ș ȠʌȠȓĮ țȜȓȞİȚ țĮȚ ĲȠ țİȞȩ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ.

ȈȘμİȓȦıȘ: Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ȟȪȜȚȞȘȢ įȠțȠȪ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ 3, Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ĲıȚμȑȞĲĮ μİ ĲȘ įȠțȩ-ıĲȑȥȘȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ.

ȈĲȠ ıȤȒμĮ 43 Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ
03-06-02-02 ȆǼȉǼȆ.
4

İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ

5

įȚȠȖțȫμİȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĲȦȞ 15kg/m3

6

μİĲȫʌȘ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ȖȚĮ țȜİȓıȚμȠ ĲȠȣ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.
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ȆȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ

ȈȤȒμĮ 46
ȈȤȒμĮ 45
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȜȐȖȚĮȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ μİ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȞȓĮμĮ țİȡĮμȚįȚȠȪ-țĮʌȐțȚ (3) ȩʌȠȣ țĮȚ ʌĮțĲȠȪĲĮȚ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ İʌȓʌİįȠ țİȡĮμȓįȚ (1) Ȓ
Įʌȩ ȑȞĮ įȚʌȜȩ țİȡĮμȓįȚ (2) ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 42 Ȓ Įʌȩ ȑȞĮ țİȡĮμȓįȚ țĮʌȐțȚ (4).
Ǿ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ıȤȒμĮ 47 (ǹ) Ȓ (Ǻ).
ȈȘμİȓȦıȘ: Ǿ ıȣȞȘșȚȗȩμİȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ μȚĮȢ ıİȚȡȐȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, įȘμȚȠȣȡȖİȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȘȢ μİȖȐȜȘȢ μȐȗĮȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.

ȈȤȒμĮ 47
ȈĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİȖȓįİȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ȕȣȗĮȞĲȚȞȫȞ) ĲĮ İȚįȚțȐ
ĲİμȐȤȚĮ 11 ʌȠȣ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡȚıĲİȡȐ țĮȚ įİȟȚȐ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 47ǹ țĮȚ 47Ǻ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȑȖȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșȠȪȞ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.
ȈȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ʌ.Ȥ.
-

ıĲȠ ıȤȒμĮ 47ǹ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȑȖȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȐ ıĲȠ ıȤȒμĮ 47Ǻ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȑȖȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ μİĲĮȟȪ įȪȠ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȠȪ.

ȊʌȩμȞȘμĮ 5 (ıȤȘμȐĲȦȞ 47)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

36

ĲİȖȓįİȢ
ıĮȞȓįĮ 100/22 μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ 6 İʌȓ ĲȘȢ 3
ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ʌȐȤȠȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm
ȟȪȜȚȞȠ ıĮȞȓįȦμĮ
ĮμİȚȕȩȞ
İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ȜİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
İȚįȚțȩ ĮțȡĮȓȠ țİȡĮμȓįȚ
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ (μĮįȑȡȚ)
ȣįȡĮȣȜȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
įȚȐĳȡĮȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
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ȆȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ

A

B

C
ȈȤȒμĮ 48
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȘȢ
İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
ʌȠȣ
țĮĲĮȜȒȖİȚ
ʌȜİȣȡȚțȐ ıİ ĲȠȓȤȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȓĲİ μİ ʌȐțĲȦıȘ μİ
țȠȞȓĮμĮ ıİ İȖțȠʌȒ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, İȞȩȢ
țȠμμȑȞȠȣ țĮĲȐ μȒțȠȢ țİȡĮμȚįȚȠȪ, İȓĲİ
μİ
ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
įȚʌȜȫȞ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 49.
ȊʌȩμȞȘμĮ 6 (ıȤȒμĮĲĮ 49)

Ǻ

ȈȤȒμĮ 49
ȈĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲİȖȓįİȢ, Ș
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐȖȚĮȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȘȢ
İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
įȚʌȜȫȞ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 49ǹ
țĮȚ Ǻ. ȉȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ ıțȑȜȠȣȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ țȣȡĲȒ
ȞİȪȡȦıȘ țİȡĮμȓįȚȠ ʌȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țȠʌȒȢ
ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ.

(1) ĲİȖȓįĮ
(2) ıĮȞȓįĮ 100/22 μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ 6
(3) ʌȡȩıșİĲȘ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȣȞ 20 mm
(4) ȟȪȜȚȞȠ ıĮȞȓįȦμĮ
(5) ĮμİȓȕȠȞ]
(6) İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
țĮȚ 10 ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ
μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ
İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
(13) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȣįȡĮĲμȫȞ
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ȆȜȐȖȚĮ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȑȖȘȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȅ.Ȉ.

ȈȤȒμĮ 50
ȈȘμİȚȫıİȚȢ:
1.

2.

ȉȠ ıȤȒμĮ ǹ įȚĮĳȑȡİȚ ĲȠȣ Ǻ μȩȞȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȖȚĮ ıĲĮĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ ĲȠȓȤȠȣ (ıĲȘșĮȓȠ) Įʌȩ ȅ.Ȉ., ĮȣĲȩ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ μȑȤȡȚ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ țĮȚ ȞĮ ıȣȞİȤȚıșİȓ μİ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ.

ȊʌȩμȞȘμĮ 7
(1) ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ, (2) ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ, (3) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, (4) șİȡμȠμȩȞȦıȘ, (5)
ĮμİȓȕȠȞ, (6) İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ, (7) ıĮȞȓįĮ 100/22, (8) ĲİȖȓįĮ, (9)İȚįȚțȐ țİȡĮμȓįȚĮ, (10)
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ, (11) ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, (12) ȗȫȞİȢ ĮİȡȚıμȠȪ, (13) ȠȡȖĮȞȚțȩ ȜİʌĲȩ țȠȞȓĮμĮ,
(14) įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, (15) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȈȤȒμĮ 51

ȈȤȒμĮ 52

īȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ (ȜȠȪțȚ), ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ,
ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ ȟȪȜȚȞȠȚ įȠțȠȓ (1) ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȞĮ ȖȓȞİȚ ĲȠʌȚțȐ ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ (5) (İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȕȣȗĮȞĲȚȞȐ țİȡĮμȓįȚĮ) țĮȚ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ μİ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ
ȑȜĮıμĮ (3) ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲĮ ȐțȡĮ, İȓĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ țİȡĮμȓįȚ (2) İȓĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜȠ
ȑȜĮıμĮ (4) ıĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ȕȜ. țĮȚ ıȤȒμĮ 49 μİ ȑȞįİȚȟȘ 10 țĮȚ 11).
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȠȣ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȅ.Ȉ.

ȈȤȒμĮ 53
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
3,30  L  1,00 m
(P) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ  20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ > 20%
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȈȤȒμĮ 54

ȈȤȒμĮ 55
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠ ȜȠȪțȚ ıĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ

ȈȤȒμĮ 56
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘ

ȈȤȒμĮ 57
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ȊʌȩμȞȘμĮ 8 (ıȤȘμȐĲȦȞ 53 ȑȦȢ 57)
(1)
(2)
(3)
(4)

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĮıĲȐȡȚ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ (ȖȚĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 54, 55) ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ. Ǿ įİȪĲİȡȘ Įʌȩ ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȫıĲİ
ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȚİıșİȓ μİ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ (5). īȚĮ ĲȠ ıȤȒμĮ 56 ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ (ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȒ
ıĲȑȖȘ)
(5) ĳȪȜȜȠ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ Ȓ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ
(6) ʌȡȫĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮȡĳȦĲȒ
(7) įİȪĲİȡȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țȠȜȜȘĲȒ
(8) ıĮȞȓįĮ 100/22
(9) ĲİȖȓįĮ
(10) ǹȞĲȓ ĲȘȢ ıĮȞȓįĮȢ (8) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ įȠțȩȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ Ș țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ
27)
(11) İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ
(12) ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ 22 mm Ȓ Įʌȩ ȞȠȕȠʌȐȞ 22 mm Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 20 mm
(13) ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȓ ĲȠȣ (15)
(14) ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ
(15) ĮțȡĮȓĮ ĲİȖȓįĮ Įʌȩ μĮįȑȡȚ
(16) ĮμİȓȕȠȞ
(17) İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
(18) ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
(19) ȟȪȜȚȞİȢ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 20 mm Ȓ μİĲĮȜȜȚțȑȢ (ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ İĳ ȩıȠȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȗȫȞİȢ
ĮİȡȚıμȠȪ)
(20) ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ȜȠȪțȚ)
(21) ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ  μİ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȓĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ 15
(22) ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȓ ĲȠȣ 12. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ 20 țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ 11
(23) ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ĲȡĮȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ
(24) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
(25) ȚıȤȞȩ ıțȣȡȩįİμĮ
(26) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (FOAMGLASS)
(27) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
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ǼȟȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ İʌȓ μĮȡțȓȗĮȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

3,30  L  1,00 m
(P) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ  20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ > 20%

ȈȤȒμĮ 58
ȈȘμİȓȦıȘ: ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 58 įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȒ ıĲȑȖȘ
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ȈȤȒμĮ 59
ȁİʌĲȠμȑȡİȚĮ "ǹ"

ĲȠμȒ Į – Į
ȈȤȒμĮ 60

44

Ǽȁȅȉ

30958
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-01-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȊʌȩμȞȘμĮ 9 (ıȤȘμȐĲȦȞ 58 ȑȦȢ 60)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

μĮįȑȡȚ - ĲİȖȓįĮ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ İțĲȩȢ ĲȠȣ ĮțȡĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ 16
ıĮȞȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ 100 mm ıĳȘȞȠİȚįȠȪȢ ıȤȒμĮĲȠȢ
ĲİȖȓįĮ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ țȠȜȜȘĲȒ İʌȓ ĲȘȢ 5
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮȡĳȦĲȒ İʌȓ ĲȘȢ 6
țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm
ıĮȞȓįĮ İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ 100/20 mm
ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ İʌȓ ĲȠȣ 9
ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ıİ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ
ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ įȠțȠȪ 20 ȫıĲİ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ 6 ȞĮ ıȣμʌȚİıșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ĮĳȒıȠȣȞ țİȞȩ
ȟȪȜȚȞȘ İʌȑȞįȣıȘ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ 22 mm
ĮμİȓȕȠȞ ȗİȪțĲȠȣȢ
İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȪțĲȠȣ
įȚʌȜȒ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ıİ ĳȪȜȜĮ
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 150 mm ıĲȘȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĲȠ
ȖȦȞȚĮțȩ 26
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ μİ ĲȘȞ μȚĮ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țȠȜȜȘμȑȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ 4
țĮȚ 5
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ  μİ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȓĲĮ
ĮİȡȚıμȩȢ ȗȫȞȘȢ
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 100 mm țĮȚ ȪȥȠȣȢ țĮĲȐ 20 mm μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ 8
țĮȚ 9 ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ 6
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ Ȓ μİμȕȡȐȞȘ PVC
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒ (ȜȠȪțȚ) (ȕȜȑʌİ
ȈȘμİȓȦıȘ)
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ
İʌȓȤȡȚıμĮ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ 15 Įʌȩ ȑȜĮıμĮ 50/5 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ĮȞȐ 60 cm. Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ ȖȦȞȚĮțȒ
İȞȓıȤȣıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ıȤȚıμȒ ĲȘȢ įȠțȠȪ

ȈȘμİȚȫıİȚȢ:
1.

Ǿ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȑȞȦıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ʌȜĮȖȚĮıĲȩ șȘȜȪțȦμĮ

2.

ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȩıȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȓĲİ İȓȞĮȚ
ʌȐʌȜȦμĮ İȓĲİ ĳȪȜȜĮ, șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Įʌȩ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ, μİ İʌİȞįȣμȑȞİȢ ĲȚȢ ȓȞİȢ ĲȠȣ μİ ȡȘĲȓȞİȢ, țĮȚ
μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ĳȪȜȜȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȚıșȠȪȞ ĲȠȟȚțȐ ĮȑȡȚĮ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțįȒȜȦıȘȢ ĳȦĲȚȐȢ, İȐȞ ĮȞĲȓ ĲȠȣ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲȠ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ).

3.

ȅ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
μİ įȚʌȜȒ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ, ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ ıțİȜİĲȠȪ ĲȪʌȠȣ KNAUF Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ.

4.

H İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ İʌȓ ĲȦȞ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ ıİ μȒțȠȢ 2e ȩʌȠȣ e ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ. Ǿ İʌȑțĲĮıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ
șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ ĲȠ 25 μİ 30% ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ.

5.

ȅ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıȘ  0,5% ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ
ıĲȠμȓȦȞ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ
țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ)

ȈȤȒμĮ 61

ȈȤȒμĮ 62
ȈȘμİȓȦıȘ: Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıİȚȢ  0,5% ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ
ıĲȠμȓȦȞ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ĲȠμȑȢ țĮȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
ıȤȘμȐĲȦȞ 61, 62)

ȈȤȒμĮ 63

ȈȤȒμĮ 64

ȈȤȒμĮ 65

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ C

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ Ǻ

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ǹ

ȉȠμȒ ȕ-ȕ

ȈȤȒμĮ 66

ȉȠμȒ Į-Į
ȈȤȒμĮ 67

ȉȠμȒ Ȗ-Ȗ
ȈȤȒμĮ 68
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ǼıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ĲȠμȑȢ țĮȚ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
ıȤȘμȐĲȦȞ 61, 62)

ȈȤȒμĮ 69
ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ D

ȉȠμȒ į-į
ȈȤȒμĮ 70
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ȊʌȩμȞȘμĮ 10 (ıȤȘμȐĲȦȞ 61 ȑȦȢ 70)
1

μĮįȑȡȚ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĮțȡĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ

2

ȑȜĮıμĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ

3

ıĮȞȓįĮ 100/22 ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ

4

ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

5

ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ

6

ĮμİȓȕȠȞ

7

İʌȚțȐȜȣȥȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

8

șİȡμȠμȩȞȦıȘ

9

10 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ
11 ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ įȠțȠȪ
12 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
13 ıĮȞȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ 100 mm ıĳȘȞȠİȚįȠȪȢ ıȤȒμĮĲȠȢ
14 μĮįȑȡȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮțȡĮȓȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ
15 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ țĮĲȐ 20 mm ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘȢ 7
16 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ μİĲĮȕȜȘĲȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ
17 įȚȐĲĮȟȘ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ șȑȡμĮȞıȘȢ ıțȐĳȘȢ
18 įȠțȩȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ
19 İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
20 İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
21 ĳȑȡȠȞ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȘȢ ıțȐĳȘȢ Ȓ ĲȘȢ μİĲȫʌȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮȢ «C» ĳȑȡİȚ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
22 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ İʌȑȞįȣıȘȢ
23 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ Ȇ
24 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ μİĲȫʌȘȢ
25 ĳȑȡȠȞ ȑȜĮıμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ıțȐĳȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȜȓıȘ
26 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ μİ ȠʌȑȢ țĮȚ ıȓĲĮ
27 ȑȜĮıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ 12
28 ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ 16, 18, 19, 20
29 ȟȪȜȚȞȠȚ ĲȐțȠȚ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ 5 țĮȚ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮİȡȚȗȩμİȞȘȢ ȗȫȞȘȢ

ǿǿǿǿǿǿ İȜĮıĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
31 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
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ȕ

ȕ

ȉȠμȒ ȕ-ȕ

ȕ

ȉȠμȒ Į-Į

ȕ
ǵȥȘ țĮĲȐ ǹ
ȈȤȒμĮ 71
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ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01 ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĳȪȜȜĮ
Įʌȩ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȘ ȜĮμĮȡȓȞĮ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
ȉĮ ʌȚȠ țȐĲȦ ȖİȞȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ĮĳȠȡȠȪȞ șȑμĮĲĮ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ.
Ǽȁȅȉ EN 508-1, Ǽȁȅȉ EN 508-2, Ǽȁȅȉ EN 508-3.
ȉĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ μȠȞȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ įȚʌȜȩ, μİ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
įȚĮțȑȞȠȣ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (țĮĲĮıțİȣȒ sandwich).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 287-1

Qualification test of welders. Fusion welding. - Part 1: Steels -- ȆȡȠıȩȞĲĮ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȫȞ. ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȒȟİȦȢ. ȂȑȡȠȢ 1: ȋȐȜȣȕİȢ.

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 287-2

Qualification test of welders. Fusion welding. - Part 2: Aluminium and alloys - ȆȡȠıȩȞĲĮ ıȣȖțȠȜȜȘĲȫȞ. ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȒȟİȦȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ
țȡȐμĮĲĮ.

Ǽȁȅȉ EN 485-2

Aluminium and aluminium alloys. Sheet, strip and plate. - Part 2: Mechanical
properties -- ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ĮȣĲȠȪ. ĭȪȜȜĮ, ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȂȑȡȠȢ
2: ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 499

Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of
non alloy and fine grain steels. Classification -- ǹȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ ȤȑȡȚ μȒ
țȡĮμĮĲȦμȑȞȦȞ țĮȚ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 508-1

Roofing products from metal sheet. Specification for self-supporting products
of steel, aluminium or stainless steel sheet. - Part 1: Steel -- ȆȡȠȧȩȞĲĮ
ıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 1: ȋȐȜȣȕĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 508-2

Roofing products from metal sheet. Specification for self supporting products
of steel, aluminium or stainless steel sheet. - Part 2: Aluminium -- ȆȡȠȧȩȞĲĮ
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ıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǹȜȠȣμȓȞȚȠ
Ǽȁȅȉ EN 508-3

Roofing products from metal sheet. Specification for self-supporting products
of steel, aluminium or stainless steel sheet. - Part 3: Stainless steel -ȆȡȠȧȩȞĲĮ ıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȖȚĮ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ȤȐȜȣȕĮ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ - ȂȑȡȠȢ 3:
ǹȞȦȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 729-1

Quality requirements for welding. Fusion welding of metallic materials. - Part
1: Guidelines for selection and use -- ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ
- ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȒȟȘȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
ȖȚĮ İʌȚȜȠȖȒ țĮȚ ȤȡȒıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1172

Copper and copper alloys. Sheet and strip for building purposes -- ȋĮȜțȩȢ
țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ - ĭȪȜȜĮ țĮȚ ĲĮȚȞȓİȢ ȖȚĮ ȠȚțȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ

Ǽȁȅȉ EN 1185

Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets - Tolerances on shape
and dimensions -- ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ - ĭȪȜȜĮ - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 1418

Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding
and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of
metallic materials -- ȆȡȠıȦʌȚțȩ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǻȠțȚμȑȢ ȑȖțȡȚıȘȢ
ȤİȚȡȚıĲȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȒȟȘȢ țĮȚ ȡȣșμȚıĲȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ȘȜİțĲȡȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȖȚĮ ʌȜȒȡȦȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȠʌȠȚȘμȑȞȘ țĮȚ ĮȣĲȩμĮĲȘ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 1600

Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of
stainless and heat resisting steels – Classification -- ǹȞĮȜȫıȚμĮ
ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ - ǼʌİȞįİįȣμȑȞĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȩȟȠȣ μİ ĲȠ
ȤȑȡȚ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȫȞ ıĲȘ șİȡμȩĲȘĲĮ ȤĮȜȪȕȦȞ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1652

Copper and copper alloys. Plate, sheet, strip and circles for general
purposes -- ȋĮȜțȩȢ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ - ǲȜĮıμĮ, ĳȪȜȜĮ, ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ įȓıțȠȚ
ȖİȞȚțȫȞ İĳĮȡμȠȖȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 3269

Fasteners. Acceptance inspection -- ȈĲİȡİȦĲȚțȐ - ǲȜİȖȤȠȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles.
Specifications and test methods -- Ĭİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ įȚ' İμȕĮʌĲȓıİȦȢ
įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ ıȚįȘȡȫȞ țĮȚ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 9013

Thermal cutting. Classification of thermal cuts. Geometrical product
specification and quality tolerances -- ĬİȡμȚțȒ țȠʌȒ - ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ șİȡμȚțȫȞ
țȠʌȫȞ - īİȦμİĲȡȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ. țĮȚ

Ǽȁȅȉ EN 10025-2

Hot rolled products of non-alloy structural steels - Part 2: Technical delivery
conditions for flat products -- ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ μȘ
țȡĮμĮĲȚțȠȪȢ įȠμȚțȠȪȢ ȤȐȜȣȕİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10088-2

Stainless steels. - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and
strip of corrosion resisting steels for general purposes -- ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ
ȤȐȜȣȕİȢ. ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ, ʌȜȐțİȢ țĮȚ ĲĮȚȞȓİȢ
ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıİȦȢ.

Ǽȁȅȉ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ
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ȋĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ, μİ ıȣȞİȤȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ. -ȉİȤȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
Ǽȁȅȉ EN 10147

Continuously hot-dip zinc coated structural steels strip and sheet. Technical
delivery condition -- ȋĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ
İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȦμȑȞĮ μİ ıȣȞİȤȒ İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10666

Drilling screws with tapping screw threads. Mechanical and functional
properties -- ȀȠȤȜȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ıʌİȓȡȦμĮ ıʌİȚȡȠĲȩμȠȣ țȠȤȜȓĮ -

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-3

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems. - Part 3: Design consideration -- ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ
- ȂȑȡȠȢ 3: ǺĮıȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-5

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 5: Protective paint systems -- ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ
- ȂȑȡȠȢ 5: ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-7

Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 7: Execution and supervision of paintwork -- ȋȡȫμĮĲĮ
țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 7: ǻȚİȟĮȖȦȖȒ țĮȚ İʌȠʌĲİȓĮ İȡȖĮıȚȫȞ ȕĮĳȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 13347

Copper and copper alloys. Rod and wire for welding and braze welding -ȋĮȜțȩȢ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ȤĮȜțȠȪ.
ȇȐȕįȠȚ țĮȚ ıȪȡμĮ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ
μʌȡȠȣȞĲȗȠțȩȜȜȘıȘȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 14713

Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines -- ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ
ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ Įʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ țĮȚ
ĮȜȠȣμȓȞȚȠ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 16426

Fasteners. Quality assurance system -- ȈĳȚțĲȒȡĮȢ - ȈȪıĲȘμĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 12584

Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts.
Terminology -- ǹĲȑȜİȚİȢ ıİ țȠʌȒ μİ ȠȟȣȣįȡȚțȒ ĳȜȩȖĮ, μİ ĮțĲȓȞİȢ ȜȑȚȗİȡ țĮȚ
μİ ʌȜȐıμĮ - ȅȡȠȜȠȖȓĮ.

Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025

General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories -- īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ
įȠțȚμȫȞ țĮȚ įȚĮțȡȚȕȫıİȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
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Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ

ȉĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ (ĳȪȜȜĮ panels) İȓȞĮȚ ĲȦȞ ĮțȠȜȠȪșȦȞ ĲȪʌȦȞ:
Į)

ǻȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ μİ (țȣμĮĲȠİȚįȒ, ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒ ț.Ȝʌ.) ĮȣȜȐțȦıȘ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ (ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ Ȓ μȘ,
ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ, ʌȡȠȕĮμμȑȞȠ Ȓ μȘ), ȤĮȜțȩ, ĮȜȠȣμȓȞȚȠ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ: 0,5 mm ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ ȤĮȜțȠȪ, 0,4 mm ȖȚĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ, 0,8 mm ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ).

ȕ)

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ:
-

ǺȓįİȢ, μʌȠȣȜȩȞȚĮ țĮȚ ʌĮȟȚμȐįȚĮ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıİȦȢ.

-

ǼțĲȠȞȠȪμİȞĮ ȕȪıμĮĲĮ ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȘȞ įȚȐȕȡȦıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚțȩȤȜȚȠ.

-

ǾȜİțĲȡȩįȚĮ țĮȚ ĮȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

-

ǺȓįİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȤȐȜțȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (Įʌȩ ȠȡİȓȤĮȜțȠ Ȓ ȤĮȜțȩ).

-

ǹȖțȪȡȚĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ (İȞįİȚțĲȚțȫȞ ĲȪʌȦȞ UPAT, HILTI, RAWLBOLT ț.Ȝʌ.).

Ȗ)

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮțμȫȞ (țȠȡĳȚȐįİȢ, ȜȠȪțȚĮ, ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ ț.Ȝʌ.) ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıİ ıȘμİȓĮ
ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ Ȓ ĲİȡμĮĲȚıμȠȪ, ȖȪȡȦ Įʌȩ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ț.Ȝʌ.

į)

ȂȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ (İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ).

İ)

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.

ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ, ȩĲȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȑĲıȚ,
ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ȠȟİȚįȠĮȞĮȖȦȖȒȢ (ȖĮȜȕĮȞȚțȐ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ț.Ȝʌ.).

4.2
4.2.1

ǹʌȠįİțĲȐ ȣȜȚțȐ
ĭȪȜȜĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ

ȉĮ ʌȡȠĳȓȜ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ İȟȒȢ ȕĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
-

ǹȞĲȠȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĳȩȡĲȚıȘ ȖȚĮ ĲȠ İțȐıĲȠĲİ ȐȞȠȚȖμĮ.
ǼʌĮȡțȒ ʌĮȡȠȤİĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮ ȠμȕȡȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ μİȜȑĲȘ (įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȣȜȐțȦıȘȢ).

ȉĮ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ, ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ Ȓ ȐȜȜİȢ ĮĲȑȜİȚİȢ.
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ȀĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȜȚțȠȪ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ʌȐȞİȜȢ:
-

-

4.2.2

ȅ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ (ȤȡȦμȠȞȚțİȜȚȠȪȤȠȢ) ȤȐȜȣȕĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ȦıĲİȞȚĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ (țȦįȚțȠȓ: Ǽȃ 1.4301-ǹǿSI
304, EN 1.4307-AISI 3041, EN 1.4401-AISI 316, EN 1.4404-AISI 3161) ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ Ȓ
İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, μİ ĲİȜİȓȦμĮ μĮĲ Ȓ ıĮĲȚȞȑ.
ȉȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ șĮ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ įȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ʌȠȣ
ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ

Ǽȁȅȉ EN 10025-2, Ǽȁȅȉ EN 10142, Ǽȁȅȉ EN 10147, Ǽȁȅȉ EN 10088-2, Ǽȁȅȉ EN 10213-4.
4.2.3

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ȤĮȜțȩ

Ǽȁȅȉ EN 1172, Ǽȁȅȉ EN 1652.
4.2.4

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ

Ǽȁȅȉ EN 485-2, Ǽȁȅȉ 1185.
4.2.5

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ țȠȤȜȓİȢ țĮȚ ȣȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 10666, Ǽȁȅȉ EN ISO 3269, Ǽȁȅȉ EN ISO 16426.
4.2.6

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ – İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-3, Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-5, Ǽȁȅȉ EN ISO 12944-7, Ǽȁȅȉ EN ISO 1461, Ǽȁȅȉ EN
ISO 14713
4.2.7

ǿıȤȪȠȞĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȩįȚĮ – ĮȞĮȜȫıȚμĮ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 25184, Ǽȁȅȉ EN 499, Ǽȁȅȉ EN 12072, Ǽȁȅȉ EN 13347, Ǽȁȅȉ EN 1600.
4.2.8

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ

ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞĮ
ʌȡȠȢ ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȣʌȚțȫȞ İʌȓʌİįȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ĮȣȜĮțȫıİȚȢ, ʌȐȤȘ ț.Ȝʌ.).
4.2.9

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȞİȡȠȤȣĲȫȞ

ȉĮ ĳȪȜȜĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘȢ ȜĮμĮȡȓȞĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ʌȐȤȠȣȢ 0,8 mm, μİ İȜȐȤȚıĲȠ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ gr/dm2 Ȓ μm țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 729-1 Ȓ ȚıȠįȪȞĮμȠ Ǽȃ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ʌȐȤȠȣȢ 1,00 mm (İȜȐȤȚıĲȠ), Įʌȩ ȘȜİțĲȡȠıĲĮĲȚțȐ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ,
țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȤȦȡȓȢ ȞĮ «țȩȕİĲĮȚ» Ȓ ȞĮ ȟİĳȜȠȣįȓȗİȚ ĲȠ ȤȡȫμĮ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ȤĮȜțȠȪ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ 0,6 mm, İțĲȩȢ ĮȞ Ș μİȜȑĲȘ țĮșȠȡȓȗİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
ȉĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠĳȓȜ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ. ȉȠ ʌȓıȦ ȤİȓȜȠȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μʌȡȠıĲȚȞȩ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm. Ǿ įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ıİ cm2, İȐȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȠȪĲĮȚ μİ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıİ m2
(İμʌİȚȡȚțȩȢ țĮȞȩȞĮȢ).
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4.2.10 ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȅȚ ȤĮȜȪȕįȚȞİȢ ȕȓįİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ İȞ șİȡμȫ țĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ
įȚİȓıįȣıȘ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ «ıȤȓȗȠȣȞ» ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ȑįȡĮıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑįȡĮıȘȢ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ĳȠȡȑĮ, Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȦȞ ȒȜȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 mm, μİ μȒțȠȢ
ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ İȚıȤȫȡȘıȘ ıĲȠ ıțİȜİĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮĲȐ 50 mm İȜȐȤȚıĲȠ ȕȐșȠȢ. ȉȠ ıȪȡμĮ įİıȓμĮĲȠȢ
șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ μĮȜĮțȩ ȤȐȜȣȕĮ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ İȞ șİȡμȫ (5 gr/dm2) țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,2 mm, İȞȫ ĲȠ
ıȪȡμĮ μȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȖțȣȡȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȤȐȜȣȕĮ, μİ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ 1,8 mm.
4.2.11 ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ - įİȓȖμĮĲĮ
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ μİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
șĮ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ, ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ,
ĲȚȢ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĲĮ İʌȓıȘμĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ, șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ,
ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ ʌȡȠμȘșİȣĲȠȪ Ȓ ʌȡȠμȒșİȚĮ ʌĮȡĲȓįȦȞ țĮȚ Įʌȩ
ȐȜȜȠȣȢ ʌȡȠμȘșİȣĲȑȢ.
ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.3
4.3.1

ȂȑșȠįȠȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ĮʌȩșİıȘȢ ȣȜȚțȫȞ
ȆĮȡĮȜĮȕȒ-ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ (ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ Ȓ μȘ).
ĬĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ, șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ
μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
4.3.2

ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ĬĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ʌȡȩıșİĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǲĲȠȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ Įʌȩ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮțȫıİȚȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

10

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ,
İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȘȜİțĲȡȚțȐ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ, ĮȞȣȥȦĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ.

Ȗ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĮȞĮȜȩȖȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ
μȑȖİșȠȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 ĳȪȜȜĮ), ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ
μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȈĲĮĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

Ǿ ıĲĮĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ıȣȞĮȡĲȒıİȚ ĲȘȢ įȚĮįȠțȓįȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲİȖȓįȦȞ). ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, Ƞ
ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȤȑįȚĮ ȜİʌĲȠμİȡİȚȫȞ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ȣȥȩμİĲȡȠ, ĲȘ μȠȡĳȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȠȣ șĮ
İʌȚȜİȖİȓ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıȣȞĮȡμȠȖȒȢ, Ș μİȜȑĲȘ șĮ ȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ
ȣįĮĲȠıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȐȞİμȠ. Ǿ țȜȓıȘ ĮȣĲȒ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 5%.
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȚĲȡİʌĲȑȢ ĲȚμȑȢ țȜȓıİȦȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȓȞȠȣȞ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
ĮȞȐ ĲȪʌȠ țĮȚ μȠȡĳȒ panel. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ / ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İĳĮȡμȠıșİȓ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞȠ ıȪıĲȘμĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠȣ ȠȓțȠȣ, ĲȩĲİ șĮ
İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ȠȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȠȓțȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ.

5.3

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȟİțȚȞȒıȠȣȞ, ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĭ.ȅ. Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 28 ȘμİȡȫȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ). ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ,
țĮʌȞȠįȩȤȦȞ, ĮİȡĮȖȦȖȫȞ, ıȦȜȘȞȫıİȦȞ įȚțĲȪȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮȣĲȫȞ.
ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ), șĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ İıȠȤȑȢ ıĲĮ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȦıĲȒ İĳĮȡμȠȖȒ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ț.Ȝʌ., μİĲȐ įİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ
μİ ʌȡȠıȠȤȒ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲȠȪȞ ȕȜȐȕȘ Ȓ ĳșȠȡȑȢ ȠȚ İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȞĮĳİȓȢ
İȡȖĮıȓİȢ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ Ȓ ĳșȠȡȑȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ.

5.4

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ İțȐıĲȠĲİ İȓįȠȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, ĳİȖȖȚĲȫȞ, șȣȡȓįȦȞ İʌȓıțİȥȘȢ ț.Ȝʌ.
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıĲȑȖȘ, șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș șȑıȘ ʌȠȣ șĮ İʌȚțĮșȒıȠȣȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ ȠȚ ȕȠȘșȘĲȚțȠȓ ıțİȜİĲȠȓ ȖȚĮ ĲĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ, ĲȚȢ șȣȡȓįİȢ, ĲȚȢ ȕȐıİȚȢ ȘȜȚĮțȫȞ ıȣȜȜİțĲȫȞ, țİȡĮȚȫȞ
ț.Ȝʌ.
ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ șĮ
İʌȚțĮȜȣĳșȠȪȞ, ȫıĲİ ȞĮ țĮșȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ İʌİμȕȐıİȚȢ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ ȠȚ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ ĮȞȠȤȑȢ ĲȦȞ ĲİȜȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ. Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ
ıȒμĮȞıȘ ʌȐȞȦ ıĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ ıțİȜİĲȩ ȑįȡĮıȘȢ (ĲİȖȓįİȢ ț.Ȝʌ.).
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ. ȅ İȡȖȠȜȐȕȠȢ
șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ, ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȩ.
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©
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ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ĲȦȞ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ țĮȚ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
-

5.6

ȉȠȓȤȠȚ ʌȣȡȠįȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ȟİʌİȡȞȠȪȞ ĲȘȞ ıĲȑȖȘ șĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ.
ȆȜĮȓıȚĮ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ (ʌ.Ȥ. țİȡĮȓİȢ ĲȘȜİȩȡĮıȘȢ, ȘȜȚĮțȠȓ ıȣȜȜȑțĲİȢ)
ʌȡȩıșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȐȞȦ țĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȓȤȠȣȢ, țĮʌȞȠįȩȤȠȚ, ĮİȡĮȖȦȖȠȓ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ț.Ȝʌ. ʌȠȣ
İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ Ȓ ȟİĲȡȣʌȠȪȞ ĲȘ ıĲȑȖȘ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ
ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

ȀȠʌȑȢ – ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ – ȠʌȑȢ

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ țȠʌȒȢ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN ISO 9013 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN
12584.
ȅȚ țȠʌȑȢ ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ / țȣμĮĲȠİȚįȫȞ ț.Ȝʌ. ĳȪȜȜȦȞ μİ ĲȡȠȤȩ țȠʌȒȢ, ıȚįȘȡȠʌȡȓȠȞȠ Ȓ ĳȜȩȖĮ ȠȟȣȖȩȞȠȣ
įİȞ ıȣȞȚıĲȫȞĲĮȚ. ǹȞĲȓșİĲĮ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ıȚįȘȡȠʌȡȓȠȞȠȣ (ıȑȖĮ), Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ țĮȚ
ĮĳȒȞİȚ țĮșĮȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȠʌȒȢ.
ȅȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȘĲȑȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 287-1, Ǽȁȅȉ EN 1418 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 287-2.
īİȞȚțȫȢ ȠȚ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ șĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıȣȞĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ / ĮʌȩȜȘȟȘȢ ĮȣĲȫȞ.
ȅȚ ıȣȞįȑıİȚȢ įȚĮĲȠμȫȞ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȤȠĲȩμȠ, μİ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (țĮȚ țĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ, μİĲȐ
Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ, μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘ). ȅȡĮĲȐ μĮĲȓıμĮĲĮ įȚĮĲȠμȫȞ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ ĮȞ
ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ įȚĮĲȚșİμȑȞȦȞ ıĲȠ İμʌȩȡȚȠ įȚĮĲȠμȫȞ İʌĮȡțȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ ȣʌȩȥȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ, (ȑıĲȦ țĮȚ
ĮȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıĲİȓ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ).
ȅȚ ȠʌȑȢ țȠȤȜȚȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 20273. ǵȜȠȚ ȠȚ țȠȤȜȓİȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȠμĮȜȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȩʌȠȣ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ șĮ İȓȞĮȚ ĳȡİȗĮȡȚıĲȠȓ. ȅʌȑȢ, İȖțȠʌȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȣʌȠįȠȤȑȢ ȖȚĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ, ıĲȡȠĳİȓȢ țȜʌ., șĮ
įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ țȠʌȒȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ
ĮțȡȓȕİȚĮ, ȫıĲİ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩȜȣĲȘ țĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ȞĮ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ
ȐȡĲȚĮ.

5.7

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ ʌȐțĲȦıȘ

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įİȞ ĳȑȡȠȣȞ İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ țĮȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ
ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȚȤȠįȠμȑȢ, ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įĮʌȑįȦȞ ț.Ȝʌ., șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ (ȖȣĮȜȠȤȐȡĲȚıμĮ, ĮμμȠȕȠȜȒ, ț.Ȝʌ.)
țĮȚ șĮ ȕȐĳȠȞĲĮȚ μİ ȤȡȫμĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ.

5.8

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ μİ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȑȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞİĲĮȚ İȞ ʌȡȠțİȚμȑȞȦ ȩĲȚ ȠȚ ȕĮıȚțȠȓ ĲȡȩʌȠȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲİȖȫȞ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
-
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Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ («șİȡμȒ» ıĲȑȖȘ: Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ șİȡμĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȩȢ Įʌȩ țȐĲȦ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ʌİĲȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
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Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȣȞ ĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(«ȥȣȤȡȒ» ıĲȑȖȘ: Ƞ ȩȖțȠȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įİȞ șİȡμĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȩȢ Įʌȩ țȐĲȦ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ İțĳİȪȖİȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌİĲĮıμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓȞİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ:
-

-

-

5.9
5.9.1

ȈĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ,
ȈĲȠȞ țĮȜȩ ĮİȡȚıμȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ İȖțȜȦȕȓȗȠȞĲĮȚ
ȣįȡĮĲμȠȓ țĮȚ ıȣμʌȣțȞȫμĮĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ
μȣțȒĲȦȞ țĮȚ İțțȩȜĮȥȘȢ İȞĲȩμȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲĮ ȟȪȜĮ,
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ıĲȑȖȘȢ). Ǿ ȤȡȒıȘ ʌȡȠįȚĮμȠȡĳȦμȑȞȦȞ panels μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ țĮĲȐ ʌȠȜȪ ĲĮ İȞįİȤȩμİȞĮ ĮȣĲȐ.
ȈĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, μİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȣȡĮȞĲȠȤȒ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
(ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μȠȞȩʌȜİȣȡȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȒȢ ĲȠȣ μİ ȜĮμĮȡȓȞĮ). ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ.

ǼȡȖĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ («ȥȣȤȡȒ» ıĲȑȖȘ)

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ȟİțȚȞȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȣįȡȠȡȡȠȒ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țȠȡĳȚȐ μİ ĲȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ
țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ μİ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ȉĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıțİȜİĲȩ μİ ʌȡȦĲİȪȠȞĲĮ
ıȣȞįİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ȕȓįİȢ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘıȘȢ Ȓ ĮȣĲȠțȠȤȜȓȦıȘȢ) țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıȣȞįİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȈĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ İȓșȚıĲĮȚ ĲȠ ȕȓįȦμĮ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ Ȓ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ.
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȡȠįȑȜİȢ İʌİȞįİįȣμȑȞİȢ μİ
ȞİȠʌȡȑȞȚȠ Ȓ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ,
șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıȪȞįİıȘȢ (țĮȕĮȜȐȡȘįİȢ) ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ Ȓ μİ ĲȠȞ ıțİȜİĲȩ).
ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ μİ ĲȠ ıțİȜİĲȩ, İĳȩıȠȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ įİȞ ıȣμʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȚįȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (ʌ.Ȥ. ĲȪʌȠȣ ĲȩȡμȠȣ İȞĲȠȡμȓĮȢ), șĮ ıĲİȖĮȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĮȡμȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ
ĲȠȣȢ ȖȚĮ μȚĮ ʌİȡȓȠįȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 İĲȫȞ (ʌĮȡȐȖȦȖĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ ț.Ȝʌ. ȣȜȚțȐ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȂİȜȑĲȘ Ȓ / țĮȚ
ĲȘȢ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ).
ȈĲĮ ıȘμİȓĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıİȦȞ, ıĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȖȪȡȦ Įʌȩ țĮʌȞȠįȩȤȠȣȢ, ĮȞȠȓȖμĮĲĮ Ȓ
ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣ ȟİĲȡȣʌȠȪȞ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ, ıĲȚȢ μİĲȫʌİȢ, ıĲȠȣȢ ȞİȡȠıĲĮȜȜȐțĲİȢ, ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ț.Ȝʌ.
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ Ȓ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ, İȐȞ ĮȣĲȩ ĲȣȖȤȐȞİȚ ĲȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ ȀȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ǲȡȖȠȣ.
5.9.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ («șİȡμȒ» ıĲȑȖȘ)

Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȒ ĲȘȢ įİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

6

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ

6.1

ȊʌȠȕȠȜȑȢ

ȉĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ șĮ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μȑıȦ ĭȪȜȜȦȞ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ȊȜȚțȫȞ (ĭ.Ȋ.Ȋ.), ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ İȟȒȢ:

13

30978

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01:2009

-
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ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ.
ǹʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ įȠțȚμȫȞ İȜȑȖȤȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO/IEC 17025.
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȠȖİȖȡĮμμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.

ǻİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μȑıȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ.

6.2
-

ǹȞȠȤȑȢ
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ țȠʌȒ șĮ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ Ǽȁȅȉ EN ISO 9013 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 12584.

-

ȀĮμȚȐ ȖİȦμİĲȡȚțȒ ĮȞȠȤȒ įİ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ ȖȚĮ ĲĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.

-

ĭȪȜȜĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ, ȕȣșȓıμĮĲĮ Ȓ İțįȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, șĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲĲȚțȒ Ș ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ȆȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ ȀȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» (ȩʌȦȢ İȞıȦμĮĲȫșȘțİ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȃȠμȠșİıȓĮ μİ ĲȠ Ȇǻ 305/96.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):

ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

14
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İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 388
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țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

7.3

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ ȤȫȡȠȚ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ țĮșĮȡȠȓ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ,
ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȉĮ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȜİȠȞȐȗȠȞĲĮ țĮȚ ȐȤȡȘıĲĮ ȣȜȚțȐ (ĲμȒμĮĲĮ ĳȪȜȜȦȞ, ĳȪȜȜĮ μİ ĳșȠȡȑȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ
İȞıȦμȐĲȦıȘ, ȣȜȚțȐ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ), șĮ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȡȠȦșȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ, ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ʌİȡȓ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ıĲİȡİȫȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ĮȞȐ
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ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
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x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ
ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ȤȦȡȓȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01 İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ μİ ȕȐıȘ ĲĮ țȜȚμĮĲȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ
İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 3 țĮȚ 4).
1.
-

ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
įȚĮȕȡȫıİȦȞ,

-

ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ıĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ
İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ, ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ Ȓ ıĲȚȢ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ ĮȣĲȒȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
țİȜȪĳȠȣȢ,

-

ĲĮ ʌȜȑȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ, țĮȚ ĲȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ.

2.

2

ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ

țĮșȠȡȚıșȠȪȞ

-

ȠȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȐ
ıȣμȕȐȜȜȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠ ıĲȘȞ ĮȞĲȚĮȞȑμȚȠ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

-

ȠȚ ĲȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ,ȫıĲİ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 10088.02 E2

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and
strip for corrosion resisting steels for general and construction purposes ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȖȚĮ
ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ, ȤĮȜȣȕįȩʌȜĮțİȢ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ĮȞșİțĲȚțȑȢ ıİ įȚȐȕȡȦıȘ
ȖȚĮ ȖİȞȚțȑȢ țĮȚ įȠμȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10029

Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions,
shape and mass. ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ, ʌȐȤȠȣȢ ȓıȠȣ Ȓ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 3 mm - ǹȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ıȤȒμĮĲȠȢ țĮȚ μȐȗĮȢ
7
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Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10130 Ǽ2

Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery
conditions - ȆȜĮĲȑĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȤȐȜȣȕĮ ȥȣȤȡȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȤĮμȘȜȒȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ
ȋĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ȤĮμȘȜȒȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ, μİ ıȣȞİȤȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ. –ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ:
3.1.1 ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİȖȐȜȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ İȜȐıμĮĲĮ İȞȚĮȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ μİ
țȪȡȚİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȠ Ȓ țĮμʌȪȜȠ Ȓ țĮȚ μİ įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ
ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȪȥȠȣȢ țĮĲȐ ʌȠȜȪ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ.
ȆȐȞĲȠĲİ ȑȤȠȣȞ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ İȞ șİȡμȫ,
μİ ʌȡȩıșİĲȘ Ȓ ȩȤȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮ 1).
3.1.2 īȡĮμμȑȢ ıĲȑȖİȢ
ȅȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 2.
3.1.3 ǺȠȘșȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

-

-

-

-

30989

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03:2009

ǹʌȩ ȖȡĮμμȚțȐ ʌȡİıĮȡȚıĲȐ Ȓ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İʌȓʌİįĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȖȡĮμμȫȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĮȣĲȒȢ.
ǹʌȩ țȚȕȦĲȠİȚįȒ Ȓ țȣȜȚįȡȚțȐ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ȑįȡĮıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȖȚĮ
ȠȡȚıμȑȞİȢ ȤȡȒıİȚȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮıμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ (ĳȦĲȚıμȩȢ, ĮİȡȚıμȩȢ, įȓȠįȠȚ
ĮȖȦȖȫȞ).
ǹʌȩ ȡĮțȠȡȢ (RACCORDS) ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ǹʌȩ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ıĲȠ ĮȑȡĮ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.

3.1.4 ǻȚȐįȡȠμȠȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȩȞȚμȠȚ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȓ ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ Ȓ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ. ȁȩȖȦ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ įȚĮįȡȩμȦȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
3.1.5 ȈĲȑȖİȢ ĮʌȜȒȢ Ș įȚʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
1.

ǹʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ: ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲȑȖİȢ ȩʌȠȣ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ ıİ ĳȑȡȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ.

2.

ǻȚʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ: ȩĲĮȞ İʌȓ ĲȘȢ ĮʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ĲȪʌȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, İʌȓ ȥİȣįȠĲİȖȓįȦȞ ĮʌȠ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, İįȡĮȗȩμİȞȦȞ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ
įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țİȞȩ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

4

ȆȡȠĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ
ıȤİįȚĮıμȠȪ (μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ 4.4 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35))

4.1

īİȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

1.

ȅ ĳȑȡȠȞ ȠȡȖĮȞȚıμȩȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌĮȡȩμȠȚĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİĲĮȜȜȚțȩȢ, ȟȪȜȚȞȠȢ, ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĮȣĲȫȞ.

2.

ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȓįİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ.

3.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 4).

4.

ǵĲĮȞ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ
ʌȡȠȕȩȜȠȣ, ĲȠ μȒțȠȢ ĮȣĲȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 1/10 ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ įȪȠ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ.

5.

ȅĲĮȞ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ (ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țȜȓıȘȢ, ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȚȢ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ıĲȐșμİȢ, ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĳȦĲȚȐȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ). ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ
įȚĮțȠʌȒȢ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮ ıĲȒȡȚȖμĮ (ĲİȖȓįĮ). ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ȜȠȟȒȢ țȠʌȒȢ
ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ, ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ (ĮțμȑȢ) μİ țȜȓıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȦȞ ȜȠȟȫȢ țȠμμȑȞȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ
ȖȚĮ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ μİ țȜȓıȘ).
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6.

4.2

©
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ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, įȚĮıĲȐıİȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ĲȦȞ 40 cm șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.

ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ǻȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǼȜȐȤȚıĲİȢ țȜȓıİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ:
– įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įȚİȜİȪıİȚȢ –
įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įȚĮĳĮȞȒ
ĳȪȜȜĮ – ĲȠ
μȒțȠȢ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ İȓȞĮȚ
ȓıȠ μİ ĲȠ
μȒțȠȢ ĲȠȣ
İʌȚʌȑįȠȣ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ
ǱȜȜİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
1

ȊȥȠȢ
ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ h
(mm)

ǽȫȞȘ țĮȚ țȜȚμĮĲȚțȒ șȑıȘ
ǽȫȞȘ ǿ

ǽȫȞȘ ǿǿ

ĬȑıȘ

ĬȑıȘ

ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ȀĮȞȠȞȚțȒ ǼțĲİșİȚμȑȞȘ ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

h35

5%

5%

5%

5%

5%

5%

h<35

7%

7%

7%

7%

7%

7%

h35

7%

10%1

7%
1

1

1

10%1

7%
1

10%1

1

h<35
10%
10%
15%
10%
15%
15%1
ȅĲĮȞ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ įȚĮĳĮȞȒ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĳȪȜȜĮ ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
įȚİȜİȪıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ, Ȓ İȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȣĲȒȢ, ĲȩĲİ Ș İȜȐȤȚıĲȘ țȜȓıȘ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĳșȐıİȚ ĲȠ 7% μİ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ İȖțȐȡıȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ (ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ):
1.

ǽȫȞİȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĮȞȑμȠȣ VREF
-

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ȤȫȡĮȢ VREF ȓıȘ μİ 30 m/sec Ȓ 108 km/ȫȡĮ.
ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘ șȐȜĮııĮ VREF ȓıȘ

μİ 36 m/sec Ȓ 120,6 km/ȫȡĮ.

(ȕȜȑʌİ 1.2.2 ĮȞĮĳȠȡȐȢ)
2.

ĬȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ (μȘ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ İȞĲȩȢ ʌȩȜİȦȞ țĲȓȡȚĮ).
-

-

10

ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȩĳȠȣȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȑμȠȣȢ Ȓ țĲȓȡȚĮ.
ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȓĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ
μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 10%.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

30991

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03:2009

Ǽȁȅȉ

-

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 10
km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
(ȕȜȑʌİ 1.2.4 ĲȘȢ ȆȡȩĲȣʌȠ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35))

4.3

ȂȑȖȚıĲȠ μȒțȠȢ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ μİ țȜȓıȘ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ μȒțȘ ĲȦȞ 40 m ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ 30 m ȩĲĮȞ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 35 mm.

4.4

ǼȚįȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȚĮ ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȩĲĮȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ (ıȣȞȒșȦȢ ĲİȖȓįİȢ) įİȞ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįİȢ țĮȚ
ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ. ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ.
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3 țĮȚ 4.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȚȢ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ 80 mm ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ.

4.5

ȊȖȡȠμİĲȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ

ȅʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 3 țĮȚ 4 įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚıĲȑȖĮıȘ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03, ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȤȫȡȦȞ μİ ȤĮμȘȜȒ țĮȚ μȑıȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ,
įȘȜĮįȒ ȤȫȡȦȞ μİ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȩȞȚμĮ ĮȞȠȚțĲȩ ȣʌȩıĲİȖȠ.

5

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ – ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ

(μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1. ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) ȦȢ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ĮȣĲȒȢ)

5.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ

5.1.1 ǼȜȐȤȚıĲȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ
0,63 mm μİ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȠȡȚȗȩμİȞİȢ Įʌȩ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10214
5.1.2 ǼȜȐȤȚıĲȠ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ
280 N/mm2
5.1.3 ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
1.

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȑȢ μȐȗİȢ 100 gr/m2, 180 gr/m2, 275 gr/m2, 350 gr/m2, 450 gr/m2
ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ İȓȞĮȚ ıĲȘ μȓĮ Ȓ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ ǽ100, ǽ180, ǽ275, ǽ350, ǽ450.

2.

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ – ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 130 gr/m2, 200 gr/m2, 255 gr/m2, ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ İȓȞĮȚ
ıĲȘ μȓĮ Ȓ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ ǽǹ130, ǽǹ200, ǽǹ255.

3.

ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 195 gr/m2 țĮȚ 230 gr/m2, ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ İȓȞĮȚ ıĲȘ μȓĮ Ȓ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ AL195, AL230.

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 4 ȖȚĮ ȠįȘȖȩ İʌȚȜȠȖȒȢ.
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5.1.4 ȆȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȅȚ įȚȐĳȠȡİȢ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ ʌȠȚĮ ȩȥȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ. īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ. Ǿ ĲİȜȚțȒ
ȠȡȖĮȞȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡİȢ Įʌȩ PVDF (ĳșȠȡȚȠȣȤȠʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚįȑȞȚȠ) Ȓ Įʌȩ PVC.
ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ μȘ ȠȡĮĲȑȢ ȩȥİȚȢ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ
ȈȪıĲȘμĮ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ȂİĲĮȜȜȚțȒ (Įʌȩ 4.1.3.1.)
ǽ100

ǽ225 Ȓ ǽǹ200 Ȓ ǹL195

ȅȡȖĮȞȚțȒ (μm)

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ
ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 7

ǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 12

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ ȑȦȢ ǿǿǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 25

ǿǿǿ țĮȚ IV

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 35

IV ȑȦȢ VI

PVDF 25

III ȑȦȢ V

PVDF 35

IV ȑȦȢ VI

PVDF 45 ȑȦȢ 60

V țĮȚ VI

PVC 100 ȑȦȢ 200

IV ȑȦȢ VI

5.1.5 ǼʌȚȜȠȖȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ țĮȚ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȠȣ ıĲİȖĮıμȑȞȠȣ
ȤȫȡȠȣ (ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ-μȠȜȣıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ) ĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ
ʌȓȞĮțĮ 3 ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ Įʌȩ ǿ ȑȦȢ V ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2.
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ǿ

ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ
ǿǿ

ǿ

ǿǿ

(4)

(4)

(4)

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ
įȚĮȕȡȦĲȚțȩ

ǿǿǿ

ȊʌĮȓșȡȠȣ
ȩȤȚ
μȠȜȣıμȑȞȘ
ǿǿǿ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ǿǿǿ

ǹȣıĲȘȡȒ
(4)
ǿV

3
km
μİ
10
V

<3
km

(4)

ȂȚțĲȩ

ȆĮȡĮșĮȜȐııȚȠ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

10
km
μİ
20

ǹıĲȚțȩ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȩ

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ

Ǽȁȅȉ

(4)

ǼȚįȚțȒ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ
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5. ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ (4) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ĮʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮȞȫĲİȡȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲȐ ĲȘȢ, Ȓ ȖȚĮ ĮȞȠȚțĲȐ țĲȓȡȚĮ, Ȓ țĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ, ʌȡȩıșİĲȘ İʌȓıĲȡȦıȘ μİ İȚįȚțȐ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İʌȐȜİȚȥȘȢ

4. ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚμȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȠȚ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ İȚįȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

3. įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ

2. Ƞ ʌȓȞĮțĮȢ 2 įȓįİȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ

1. ǺȜȑʌİ įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.6.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǿ

ǿǿ

ȂȑıȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȋĮμȘȜȒ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȣȖȚȑȢ

ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ
țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

ǹȞȦ ȩȥȘ

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮʌȜȒȢ Ȓ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜ. ȆĮȡ. 3.5,
7.2.6 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46 ȑȦȢ 49)

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ȩȥȘ

ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ʌȓȞĮțĮ 2 ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ (2) ,(3)

ȀȐĲȦ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ
ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 3 - ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
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5.1.6 ǼʌȚȜȠȖȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȉĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣȢ ȩȥȘ μȚĮ ȚıȠįȪȞĮμȘ İʌȓıĲȡȦıȘ
ʌȡȠȢ μȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ.
-

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 350 gr/m2 įȚʌȜȒȢ ȩȥȘȢ μİ țȦįȚțȩ ǽ 350

-

ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ-ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 255 gr/m2 įȚʌȜȒȢ ȩȥȘȢ μİ țȦįȚțȩ ǽǹ 255

-

ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ μȐȗĮȢ 230 gr/m2 įȚʌȜȒȢ ȩȥȘȢ μİ țȦįȚțȩ ǹL 230

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡİȚȢ ĲȪʌȠȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȚıȠįȪȞĮμȠȚ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: Ǿ İμĳȐȞȚıȘ İȟĮȞșȓıİȦȞ (ȜİȣțȒ ıțȠȣȡȚȐ) ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ȠȟİȓįȦıȘȢ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ
ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ. īȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȡȚıșİȓ ʌĮȡȩμȠȚȠ
ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȟȠįȩ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȖȡĮμμȒ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ, įȑȤȠȞĲĮȚ μȓĮ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ĲȘȢ
ȜİȣțȒȢ ıțȠȣȡȚȐȢ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ μȓĮ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȘȢ ȩȥȘȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȐμİıȘ İʌĮĳȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ μİ
ȤĮȜțȩ țĮȚ ȖȣμȞȩ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ

13

14

ǿ

ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ
ǿǿ

ǿ

ǿǿ

(4)

(4)

(4)

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ
įȚĮȕȡȦĲȚțȩ

Ƒ ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ (4) ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ 3.

- ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

1. ǺȜȑʌİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıȘμİȓȦıȘ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3
ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǿ

ǿǿ

ȂȑıȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

ȋĮμȘȜȒ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȣȖȚȑȢ

ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ
țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

ǹȞȦ ȩȥȘ

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮʌȜȒȢ Ȓ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜ. ȆĮȡ. 3.5,
7.2.6 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46 ȑȦȢ 49)

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ȩȥȘ

ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ʌȓȞĮțĮ 2 ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ (2) ,(3)

ȀȐĲȦ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ
ĲȘȢ įȚʌȜȒȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ǿǿǿ

ȊʌĮȓșȡȠȣ
ȩȤȚ
μȠȜȣıμȑȞȘ
ǿǿǿ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ǿǿǿ

ǹȣıĲȘȡȒ
(4)

ǿV

3
km
μİ
10
V

<3
km

(4)

ȂȚțĲȩ

ȆĮȡĮșĮȜȐııȚȠ

ȋȦȡȓȢ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ

10
km
μİ
20

ǹıĲȚțȩ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȩ

ǼȟȦĲİȡȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ

ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
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Ǽȁȅȉ

(4)

ǼȚįȚțȒ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ
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Ǽȁȅȉ

ǻȚİȣȡȚȞȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ȤȫȡȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
1. ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȣȖȚȑȢ: ĮȣĲȩ ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ȤȘμȚțȑȢ įȚĮȕȡȦĲȚțȑȢ ıȣȞșȑıİȚȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȠȣȢ
ȣįȡĮĲμȠȪȢ.
2. ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȩ: ȩĲĮȞ Ƞ ĮȑȡĮȢ țĮȚ ȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ įȚĮȕȡȦĲȚțȐ ȤȘμȚțȐ ıȣıĲĮĲȚțȐ
ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĲȠ ȤȜȫȡȚȠ Įʌȩ ĲȚȢ țȜİȚıĲȑȢ ʌȚıȓȞİȢ, İȡȖĮıĲȒȡȚĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȟȪȜȠȣ,
μİĲȐȜȜȠȣ, ȣĳĮıμȐĲȦȞ μİ ȥİțĮıμȩ, țȜİȚıĲȠȓ ıĲȐȕȜȠȚ.
3. ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ μİ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ ıİ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ W ıİ gr/ȫȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ȡȣșμȩ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȃ ıİ m3/ȫȡĮ įȘȜĮįȒ W/N ıİ gr/m3. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ
İȞȚĮȓȦȞ țĮȞȩȞȦȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȦȞ
ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ), ȠȚ ȤȫȡȠȚ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ıİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:
-

ȋȫȡȠȢ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N  2,5 gr/m3. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ʌȠȣ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ, ȫıĲİ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ.

-

ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 2.5 < W/N  5,0 gr/m3.

-

ȋȫȡȠȢ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 5,0 < W/N  7,5 gr/m3.

-

ȋȫȡȠȢ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N > 7,5 gr/m3.

ȀĮĲȐĲĮȟȘ țĲȚȡȓȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ.
ǻȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĲȚȡȓȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ țĮĲȠȓțȘıȘȢ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ țĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ȩĲȚ ȠȡȚıμȑȞĮ țĲȓȡȚĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ
įȚĮșȑĲȠȣȞ ȤȫȡȠȣȢ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȠʌȩĲİ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĮȣĲȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ.
-

ȀĲȓȡȚĮ μİ ȤĮμȘȜȒ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
-

-

-

ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȐ țĲȓȡȚĮ

-

ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ ȣįȡĮĲμȠȓ

ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ
-

-

ȂȘ țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȚ ȤȫȡȠȚ ȖȡĮĳİȓȦȞ, țĮĲȠȚțȓİȢ μİ İȜİȖȤȩμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȚȤμȒȢ

ȈȤȠȜȚțȐ țĲȓȡȚĮ țĮȚ İμʌȠȡȚțȐ țȑȞĲȡĮ İĳ’ ȩıȠȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ
ȀĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ȩʌȠȣ șİȡμĮȓȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȐ ȩȜȠȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȖȡȫȞ ȤȫȡȦȞ

ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĮȜȜȐ μİ įȚĮȜİȚʌȠȪıĮ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
-

ǹșȜȘĲȚțȐ țȑȞĲȡĮ μİ țȠȚȞȩ

-

ȀĲȓȡȚĮ ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢ (ĮȓșȠȣıİȢ șİĮμȐĲȦȞ, ĮȓșȠȣıİȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ȤȡȒıİȦȞ).
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ǻȚİȣțȡȚȞȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪȢ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
1. ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ ȣʌĮȓșȡȠȣ ȩȤȚ μȠȜȣıμȑȞȘ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ İțĲȩȢ įȠμȘμȑȞȠȣ ȚıĲȠȪ ȩʌȠȣ įİȞ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ
įȚĮȕȡȦĲȚțȐ ĮȑȡȚĮ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ țİȞĲȡȚțȑȢ șİȡμȐȞıİȚȢ μİ μĮȗȠȪĲ).
2. ȀĮȞȠȞȚțȒ ĮıĲȚțȒ Ȓ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ıİ ʌİȡȓȤȦȡĮ ʌȩȜİȦȞ, țȠȞĲȐ ıİ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȩʌȠȣ ĲĮ ĮȑȡȚĮ țĮȚ ȠȚ țĮʌȞȠȓ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȒ ȡȪʌĮȞıȘ ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ
ʌȘȖȒ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȜȩȖȦ ȑȞĲȠȞȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ įȣıμİȞȫȞ ȤȘμȚțȫȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞ.
3. ǼȞĲȠȞĮ ȡȣʌȠȖȩȞȠȢ ĮıĲȚțȒ țĮȚ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȒ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ȩʌȠȣ ȠȚ ʌĮȡĮȖȩμİȞȠȚ ȡȪʌȠȚ İȓȞĮȚ ʌȘȖȒ
įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ įȚȣȜȚıĲȒȡȚĮ, İȡȖȠıĲȐıȚĮ ȜȚʌĮıμȐĲȦȞ, ĲıȚμȑȞĲȠȣ,
ȤĮȡĲȚȠȪ).
4. ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ ʌĮȡȐțĲȚĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ
-

ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ įȠμȘμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 10 ȑȦȢ 20 km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.

-

ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ įȠμȘμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 3 ȑȦȢ 10 km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.

-

ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ įȠμȘμȑȞȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ȕȐșȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ 3 km ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȐμİıȘ
ʌȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȣįȡĮĲμȠȪȢ țĮȚ ıĲĮȖȠȞȓįȚĮ șĮȜĮııȚȞȠȪ ȞİȡȠȪ.

5. ǹĲμȩıĳĮȚȡĮ μȚțĲȒ: ʌĮȡȐțĲȚĮȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡİȢ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 2 țĮȚ 3.

5.2

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌȠ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ

(μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2. ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ Ǿ ĮȣĲȒȢ)
ȉĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10130, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10142, Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10214.
5.2.1 ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ įȚĮȕȡȫıİȦȞ
1.

Ȃİ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.1.3 țĮȚ 5.1.4.
ȈĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ țȩȜȜȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ μİ ȤȡȫμĮ ʌȜȠȪıȚȠ ıİ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȚįȚțȩ ĮıĲȐȡȚ țĮȚ
μİ ʌȡȩıșİĲȠ İȚįȚțȩ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ.

2.

Ȃİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ.

3.

Ȃİ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ
ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ șĮ ȑȤȠȣȞ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ 5.1.3 İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ ǽ100 μİ
ʌȡȩıșİĲȘ İʌȓıĲȡȦıȘ Įʌȩ İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ ĮıĲȐȡȚ ʌȐȤȠȣȢ 5 μm ȑȦȢ 10 μm ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ
ĲİȜȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ țȩȜȜȘıȘȢ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ μİ İȚįȚțȩ ȤȡȫμĮ ʌȜȠȪıȚȠ ıİ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĲȠ įȚțȩ ĲȠȣ ĮıĲȐȡȚ. ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ İȚįȚțȩ
ȤȡȫμĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ.
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Ȃİ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ
Ǿ İȞĮʌȠĲȚșȑμİȞȘ μȐȗĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ıİ țȐșİ ȩȥȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 300 gr/m2.
Ǽʌȓ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȚįȚțȩ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ
ĮıĲȐȡȚ.

5.2.2 ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ȉȠ ȠȞȠμĮıĲȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 0,75 mm. ȆȐȞĲȦȢ ıĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ȠȚ ĮȞȐȖțİȢ ȖȚĮ țȠȜȜȒıİȚȢ.
Ǿ ȩȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ,
ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒȢ țĮȚ ĲȠȣ șȘȜȣțȫμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
5.2.3 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ (Ǽȉ)
5.2.3.1 īȡĮμμȚțȐ ʌȡİıĮȡȚıĲȐ Ȓ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ ĲİμȐȤȚĮ
1.

ȉİμȐȤȚĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ ȖȦȞȓĮ μİ İȖțȠʌȑȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ μİȖȐȜȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ
ǻȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓʌİįĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, ȣʌȩ įȚȐĳȠȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĲȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ĮıȣȞȑȤİȚĮȢ ĮȣĲȒȢ.
ȅȚ ĮțμȑȢ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĳȑȡȠȣȞ İȖțȠʌȑȢ țĮȚ ĮȞĮįȚʌȜȫıİȚȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ șȘȜȣțȫıȠȣȞ
ıĲȚȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ǺȜȑʌİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲȠȢ ĲĮ Ǽȉ μİ țȦįȚțȠȪȢ Ǽȉ1 ȑȦȢ Ǽȉ6 țĮȚ Ǽȉ29.

2.

ȉİμȐȤȚĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ıİ ȖȦȞȓĮ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ μȓĮȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȩμȠȚİȢ μİ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲİμȐȤȚĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ (ʌ.Ȥ. ĲȠ Ǽȉ1Į țĮȚ Ǽȉ3Į) Ȓ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ıĳȡĮȖȚıșȠȪȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ĲĮ Ǽȉ5Į, Ǽȉ6Į.
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ȣʌȐȖİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ Ǽȉ16 ʌȜȘȞ ȩμȦȢ įİȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȜȜȐ Įʌȩ
įȪȠ ȟİȤȦȡȚıĲȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ.

3.

ȉİμȐȤȚĮ μȚĮȢ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȞĮįȚʌȜȫıİȦȞ
ȅĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮıȣȞİȤİȓĮȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ μİĲȫʌȘȢ ıĲȚȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ, ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ǺȜȑʌİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲȠȢ ĲĮ Ǽȉ9 ȑȦȢ Ǽȉ15, Ǽȉ30, Ǽȉ31.

4.

ȉİμȐȤȚĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĮȞĮįȚʌȜȫıİȦȞ μİ ʌİȡıȓįİȢ țĮȚ İȖțȠʌȑȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ĲȦȞ μİȖȐȜȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ
ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ.
ǺȜȑʌİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌĮȡĮįİȓμĮĲȠȢ ĲĮ Ǽȉ17 ȑȦȢ Ǽȉ19.

5.

ȉİμȐȤȚĮ ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ įȚʌȜȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ
(ȕȜȑʌİ Ǽȉ25 ȑȦȢ Ǽȉ28).
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 2.5-2 țĮȚ 6.2.6 ȦȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46 ȑȦȢ 49 ȩʌȠȣ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȠȣ įȚʌȜȠȪ ıțİȜİĲȠȪ μİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ, ȩĲĮȞ Ș ıĲȑȖȘ ȑȤİȚ įȚʌȜȒ İʌȐȜȜȘȜȘ
İʌȚıĲȑȖĮıȘ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȩʌȠȣ İțİȓ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
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5.2.3.2 ȉİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ
ȅȜĮ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȠʌȚțȑȢ įȚİȜİȪıİȚȢ Ȓ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ μİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ
ĳȑȡȠȣȞ μȓĮ ʌȜȐțĮ ȑįȡĮıȘȢ μİ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚțĮșİȓĲĮȚ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ
ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ ĲȘ įȚĮȞȠȚȤșİȓıĮ ȠʌȒ
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ʌȜĮțȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 10 cm ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ĲȘȢ ȠʌȒȢ.
Ǽʌȓ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌȜĮțȫȞ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ Ȓ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μȘȤĮȞȚțȐ.
1.

ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țȜİȚıĲȐ ȠȡșȠȖȦȞȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ȪȥȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 12 cm, Ȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ įȚĮ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ĮȖȦȖȠȓ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ20, Ǽȉ21, Ǽȉ23)

2.

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮİȡȚıμȠȪ, ĳȦĲȚıμȠȓ (șȩȜȠȚ) țĮĲĮʌĮțĲȑȢ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ țĮʌȞȠȪ Ȓ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ ıĲȘȞ
İʌȚıĲȑȖĮıȘ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ37 ȑȦȢ Ǽȉ39)

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ İȓȞĮȚ:
-

-

-

-

ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲĮ ĲȦȞ țȣȡȓȦȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ȩĲĮȞ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ
ĮȣĲȒȢ ʌȜİȣȡȐ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 40 cm,
ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ İȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ μİ țĮʌȑȜȠ (Ǽȉ22),
Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȚįȚțȒȢ «ĲıȚμȠȪȤĮȢ» ʌȡȠμȒșİȚĮȢ
İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș țĮĲȐ μȒțȠȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ȑȤİȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȚȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ20)
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ «ĳȜȐĲȗĮȢ» țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮȚ ĮȣĲȒ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ʌĮȡİμȕȐȜİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ «ĲıȚμȠȪȤĮ» ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ (ȕȜȑʌİ Ǽȉ21)
Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌȜĮțȫȞ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȡȚĲıȓȞȚĮ (įȚȠȖțȦμȑȞȠȣȢ
ȒȜȠȣȢ μİ İĳİȜțȣıμȩ) ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐ 50 mm.

ȆĮȡĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ 5.2.3.2.-1 İȓȞĮȚ Ș ʌȜȐțĮ μİ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İʌȓʌİįȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ
ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ İįȡĮıșİȓ İʌȓ ĲȦȞ ĲμȘμȐĲȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ įȪȠ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠȣ Ǽȉ22.
ȅȜİȢ ȠȚ ıĲİȖĮȞȑȢ țȠȜȜȒıİȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ țĮııȓĲİȡȠ țĮȚ μİ İĳĮȡμȠȖȒ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȤȡȫμĮĲȠȢ
ʌȜȠȪıȚȠȣ ıİ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ, ıĳȡĮȖȚȗȩμİȞȠȣ μİ ĮțȡȣȜȚțȩ ȤȡȫμĮ.
5.2.3.3 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮȖȦȖȫȞ įȚİȡȤȠμȑȞȦȞ Įʌȩ Ǽȉ20, Ǽȉ22, Ǽȉ23
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 15)

5.3

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (manchons) ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Ș ȡȐȕįȦȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 24 Ǽȉ40ǹ țĮȚ Ǽȉ40Ǻ)

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȐ İȜĮıĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌĲȣȤȦĲȒȢ ʌȣȡĮμȠİȚįȠȪȢ μȠȡĳȒȢ, įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıİ
įȚȐĳȠȡĮ ȪȥȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȠȣ įȚİȡȤȩμİȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țȠȜȜȘșİȓ (ȕȠȣȜțĮȞȚȗĮȡȚıșİȚ) ıİ
ĲİĲȡȐȖȦȞȘ Ȓ țȣțȜȚțȒ ȕȐıȘ Įʌȩ İȪțĮμʌĲȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, įȣȞȐμİȞȠ ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
ȉȠ İȜĮıĲȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ, İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 2 mm țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ:
-

-
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Įʌȩ EPDM
+120 ȠC,

(ethylene-propylene-diene-monomere)

ĮȞĲȠȤȒȢ

ıİ
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șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

–50ȠC

ȑȦȢ

31001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-02-03:2009

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ İȓȞĮȚ:
-

-

ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ μȓĮ μȠȞȒ ȞİȪȡȦıȘ,
ĲȠ İȞĮʌȠμȑȞȠȞ ʌȜȐĲȠȢ ȡȠȒȢ ȞİȡȠȪ, ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ, ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 cm,
ȞĮ μȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȠȞĲȐ ıİ İȞȫıİȚȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ įȪȠ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ ĲȠ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ
țĮȜȪʌĲİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ μȚıȩ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ,

-

ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 6,3 mm μȒțȠȣȢ 22 mm,

-

ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ.

5.4

ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ Įʌȩ μȘ μİĲĮȜȜȚțȐ ȣȜȚțȐ

(ȕȜȑʌİ Ǽȉ34)
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ȣȜȚțȐ İȞȚıȤȣμȑȞĮ İȟȦĲİȡȚțȐ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ĲȪʌȠȣȢ:
-

ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,

-

ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.

5.5

ĭȪȜȜĮ įȚĮȣȖȒ ʌȠȜȣıĲİȡȚțȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ μİ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ (prv)

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ μȒțȠȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ
ĲȠȣ 1,50 m.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.2.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĳȪȜȜȦȞ.

5.6

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ (İȟ)

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4 țĮȚ ĲȠ 1.2.2.9 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
5.6.1 īİȞȚțȐ
ǵȜĮ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ, ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ.
ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕĮıȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:
-

ȆȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ țȠȡȣĳȑȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.

-

ȆȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.

-

ȆȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȡĮĳȑȢ.

ȀȐșİ ĲȪʌȠȢ (Ǽȟ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ įȠțȚμȫȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒșȘıĮȞ μİ ȕȐıȘ ıȤİĲȚțȐ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ Ȓ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȆȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ ȂİȜȫȞ ǼǼ (ȩĲĮȞ įİȞ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ) ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ:
-

-

ǼȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ıĲȚȢ țȠȡȣĳȑȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, Ȓ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 90 daN (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ȀȐμȥȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ (ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ) μȒțȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 70 mm ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ įȠțȚμȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȑȞĮȡȟȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ, ʌȡȠĲȠȪ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ μȚĮ μİĲĮțȓȞȘıȘ:
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-

ȉȦȞ 11 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ μȒțȠȣȢ t 70 mm țĮȚ 90 mm.

-

ȉȦȞ 17 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȠȪ μȒțȠȣȢ t 90 mm.
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īȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ ȕȓįĮȢ, ĲȠ μȑȖȚıĲȠ țĮĲĮȖȡĮĳȩμİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ȇ įȠțȚμȒȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 30 daN
ȖȚĮ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ Ǽȟ10, Ǽȟ12, Ǽȟ13 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ȓ ȖȚĮ «ĲĮțȐȡȚıμĮ» ȫıĲİ
ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșȠȪȞ μİ ĲȠ ıĳȓȟȚμȠ ĲȦȞ ȕȚįȫȞ İʌȓ ĲȘȢ țȠȡȣĳȒȢ ĲȠȣȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ Ǽȟ12 ʌȠȣ İȓȞĮȚ Įʌȩ
μİĲĮȜȜȚțȩ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘȞ ȠʌȒ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ȕȓįĮ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ:
-

-

-

ǹʌȩ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10142) ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 0,75 mm țĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ǽ275.
ǹʌȩ țȡȐμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (1200 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 573-1) ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ
1 mm.
ǹʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĮȣĲȩ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ POLYCHLOROPRENE, Ȓ POLYETHYLENE Ȓ PVC.

5.6.2 ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ (Ǽȟ) ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ Ȁ1 – Ȁ2 ĲȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)
5.6.2.1 Ȉİ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ
1.

2.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ7, Ǽȟ8.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 8 mm.

-

ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ıĲȠ ȟȪȜȠ: 50 mm.

-

ȊȜȚțȩ: ȤȐȜȣȕĮȢ μİ șİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ 450 gr/m2 ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 6,3 mm.

-

ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ıĲȠ ȟȪȜȠ: 50 mm.

-

ȊȜȚțȩ: İȞșȡĮțȦμȑȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

5.6.2.2 Ȉİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ
1.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ μʌȠȣȜȩȞȚĮ – ȐȖțȚıĲȡĮ Ǽȟ11 μİ İȜȚțȫıİȚȢ ıĲȠ ȐȞȦ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 7 mm.

-

ȂȒțȠȢ: ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ĲİȖȓįĮȢ.

-

2.

ȊȜȚțȩ: ȤȐȜȣȕĮȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ 500 ȃ/mm2 μİ șİȡμȩ ȖĮȜȕȐȞȚıμĮ 450 gr/m2, ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ
ȤȐȜȣȕĮȢ.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȖțȡȐĳİȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ Ǽȟ2 (ȖȚĮ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ) Ȓ Ǽȟ5 (ȖȚĮ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ).
ȈȣȞįȣĮıμȩȢ μʌȠȣȜȠȞȚȠȪ țĮȚ ȜȦȡȓįĮȢ İȜȐıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįĮȢ: 28 mm.

-

ǼȜȐȤȚıĲĮ ʌȐȤȘ: 1,5 mm ȩĲĮȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĳĲİȡȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 65 mm.
2,0 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 65 mm.
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-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ ȕȓįĮȢ: 7 mm.

-

ȊȜȚțȩ ȜȦȡȓįĮȢ: ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ǽ275 gr/m2.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Eȁȅȉ Ǽȃ 10088-2.

3.

ȆĮȟȚμȐįȚĮ țİĳĮȜȒȢ ȖȚĮ ĲĮ 1 țĮȚ 2 (Ǽȟ 16)
ǻȚĮμʌİȡȒ Ȓ ĲȪĳȜĮ
ȊȜȚțȩ: ȤĮȜȪȕįȚȞĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȞ șİȡμȫ ȕȐȡȠȣȢ ȖĮȜȕȐȞȚıȘȢ 450gr/m2
ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ

4.

ǵĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ.
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 5,5 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ.
6,3 mm ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ.

-

-

ȂȒțȠȢ: ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ȩĲĮȞ įȚĮʌİȡȞȐ ĲȘȞ ĲİȖȓįĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ
μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȩ ĲȘȢ.
ȊȜȚțȩ: ȑȞĮȢ șȡĮțȦμȑȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ μİ İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

5.

ȀĮȕĮȜȐȡȘįİȢ μİ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ȀĮȕĮȜȐȡȘįİȢ ʌȡİıĮȡȚıĲȠȓ ıȤȒμĮĲȠȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ ĮȖțĮȜȚȐȗİȚ ĲȠȞ țȐșİ ĲȪʌȠ ȞİȪȡȦıȘȢ
-

(Ǽȟ 3-1).

ȊȜȚțȩ: ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ μİ ǽ350 gr/m2 ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10142.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10088.02 Ǽ2.
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 1,0 mm ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 573-1 Ǽ2.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (Ǽȟ 3-4).
-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ 18 mm.
YȜȚțȩ: ȐțĮμʌĲȠ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ ʌȐȤȠȣȢ t3 mm ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ 55 ȑȦȢ 65 DIDC (įȚİșȞȑȢ μȑĲȡȠ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲĮ ȕȠȣȜțĮȞȚıμȑȞĮ İȜĮıĲȚțȐ).
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȐȤȠȣȢ t4 mm μȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ.

6.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
-

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ.
-

-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠȢ: 18 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ (Ǽȟ 3-2) țĮȚ 16 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ țȦȞȚțȒ
(Ǽȟ 3-3).
ȊȜȚțȩ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (Ǽȟ 3-4).
ǼȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 18 mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 3 mm Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ 55 ȑȦȢ 65 DIDC.
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Ǽȁȅȉ

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ǹȣĲȠĲİȜȒ ĲİμȐȤȚĮ μİĲĮȜȜȚțȒȢ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ȡȠįȑȜĮȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ
ȕȠȣȜțĮȞȚȗȐȡȚıμĮ (Ǽȟ 3-5 țĮȚ Ǽȟ 3-6).
-

ȂİĲĮȜȜȚțȩ μȑȡȠȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.1.

-

ǼȜĮıĲȠμİȡȑȢ μȑȡȠȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.2.

ȈǾȂǼǿȍȈǾ (ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ):
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮȞĲȓ ĲȦȞ țĮȕĮȜȐȡȘįȦȞ, μȩȞȠ ıİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,
ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĳȠȪȡȞȠȣ, ʌȐȤȠȣȢ İȜȐıμĮĲȠȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,88 mm, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ȞİȪȡȦıȘȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȘȢ, įİȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ țĮĲȐ 10 mm ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
5.6.3 ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ (Ǽȟ) ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ıİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ Ȁ3-Ȁ4 ĲȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)
1.

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.2-4.

2.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.2-6.

3.

ȇȠįȑȜİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ĮȣĲȠĲİȜȒ ĲİμȐȤȚĮ).
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.6-7.

5.6.4 ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ (Ǽȟ14, Ǽȟ15) ȖȚĮ ĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȡĮĳȒ (μİ
ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ Ȁ5 ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35)
-

-

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ: 4,8 mm
ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ: 19 mm μİ ĲȘȞ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ıİ μȒțȠȢ ȓıȠ μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ.
ȊȜȚțȩ: ȑȞĮșȡĮțȦμȑȞȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ μİ İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȢ ȤȐȜȣȕĮȢ.

6

ȀȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)

6.1

īİȞȚțȑȢ țȠȚȞȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȈĲȚȢ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ μȚĮȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ, ĲĮ ȜȠȪțȚĮ, ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ĲȚȢ
ʌȡȩıșİĲİȢ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĳȦĲȚıμȠȪ, ĮİȡȚıμȠȪ
įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ.
6.1.1 ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȞ – İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
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ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ:
-

İʌȓ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ȑȞȞȠȚĮ,

-

İʌȓ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ (ĲİȖȓįȦȞ) țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ȑȞȞȠȚĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 5 ȑȦȢ 7).

6.1.2 ǼȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ȑȞȞȠȚĮ
īȚĮ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȠȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ǲĲıȚ ȖȚĮ țȜȓıȘ:
-

ȂİĲĮȟȪ 7 țĮȚ 10% Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ t 300 mm

-

ȂİĲĮȟȪ 7 țĮȚ 15% Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ t 200 mm

-

ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 15% Ș İʌȚțȐȜȣȥȘ șĮ İȓȞĮȚ t 150 mm

6.1.3 ĬȑıȘ ȐȟȠȞĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.1.2
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȚıșȘĲȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 5 ȑȦȢ 7).
6.1.4 ȆȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.1.2
ȅȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μȒțȠȣȢ μİĲĮȟȪ 150 țĮȚ 200 mm ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıʌȠȖȖȫįȘ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȘ ĲĮȚȞȓĮ ʌȠȣ įȚȠȖțȠȪĲĮȚ ȩĲĮȞ Įĳİșİȓ İȜİȪșİȡȘ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5, 6, 7 ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ
ĳȪȜȜȠȣ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ Ș ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ μİ
μĮıĲȓȤȘ.
6.1.5 Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ țȠʌȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, İʌȓ ĲȩʌȠȣ țȠʌȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ
ȑȞĮ İȜĮĳȡȩ ĲȡȩȤȚıμĮ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ ĲĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȞĲĮ ıĲȘȞ ĮțμȒ ȥȒȖμĮĲĮ țȠʌȒȢ (ȖȡȑȗȚĮ). ǼȣșȪȢ
ȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ, ĲĮ țȠμμȑȞĮ ĳȪȜȜĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ ȤȡȫμĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ıĲȘ μȐȗĮ
ĲȠȣ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 92% ıțȩȞȘ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ țĮȚ ȑȞĮ ȤȡȫμĮ ȩμȠȚȠ μİ ĲȘȞ ȣĳȚıĲȐμİȞȘ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȠȣ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İȞ ȥȣȤȡȫ.

6.2

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

6.2.1 īİȞȚțȐ
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ıĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ
ıĲİȡİȦșİȓ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȡĮĳȑȢ.
ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ȩʌȦȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 8 ȑȦȢ 12) μİ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ
İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ĲȠȣȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĮĳȠȪ ȜȐȕȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȠ oȜȚțȩ ʌȡȠȢ ıĲİȡȑȦıȘ ʌȐȤȠȢ ĳȪȜȜȦȞ ȦȢ
țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲİμĮȤȓȦȞ (μȠȡĳȒ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ʌȐȤȠȢ ĮȞĲȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ).
1.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ıĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ (Ǽȟ9) ıİ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3 țĮȚ 4 ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ.

2.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȡȪʌȘμĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıİ įȚȐμİĲȡȠ İʌĮȣȟȘμȑȞȘ țĮĲȐ 1 mm
ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ.
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3.
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ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ
Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ ȕȚįȫȞ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.

4.

ǹʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ įȚȐĲȡȘıȘ ȥȘȖμȐĲȦȞ (ȖȡȑȗȚĮ)
ȉĮ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞĮ șİȡμȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ȥȒȖμĮĲĮ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ. Ǿ
ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȠȟİȓįȦıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.

5.

ǼʌȚȜȠȖȒ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ȆȓȞĮțĮȢ 5)
ȆȓȞĮțĮȢ 5 - ǼʌȚȜȠȖȒ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

ǼȓįȠȢ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ

ĬȑıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȄȪȜȠ

ȋȐȜȣȕĮȢ
ıțȣȡȩįİμĮ
ȟȪȜȠ (1)

ȋȐȜȣȕĮȢ Ȓ
ıțȣȡȩįİμĮ
(2)

ȀȠȡȣĳȒ
ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȀȠȡȣĳȒ
ȞİȣȡȫıİȦȞ
ǹȞȐμİıĮ ıĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȉȪʌȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ıĲİȡȑȦıȘȢ

ȀĮȕĮȜȐȡȘȢ +
ȡȠįȑȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Ǽȟ3.1 +Ǽȟ3.4

ȇȠįȑȜĮ
İʌȓʌİįȘ +
ȡȠįȑȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Ǽȟ3.2 +
Ǽȟ3.4

ȈȤȒμĮĲĮ 8, 9

ȈȤȒμĮĲĮ 1011-12

ȇȠįȑȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ȕȠȣȜțĮȞȚȗĮȡȚıμȑȞȘ
μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
țİĳĮȜȒ – ȡȠįȑȜĮ
Ǽȟ3-5
ȈȤȒμĮĲĮ 10-11-12

ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ

Ɣ

ŷ

ŷ

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ
ȖȚĮ ȟȪȜȠ

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

ȂʌȠȣȜȩȞȚĮȐȖțȡȚıĲȡĮ+ʌĮȟȚμȐįȚ

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

ǼȚįȚțȑȢ ȕȓįİȢ μİ
ĮȞĮįȚʌȜȠȪμİȞȠ
ȑȜĮıμĮ Ǽȟ2, Ǽȟ5 (5)

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

Ɣ

Ɣ (4)

Ɣ (4)

ŷ

Ɣ (2)

Ɣ

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ

ǻȚİȣțȡȚȞȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 5
1.

24

ȉĮ Ǽȟ 2 țĮȚ Ǽȟ 5 ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ:
-

Ǿ ĲİȖȓįĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ (įȚʌȜȩ ĲĮĳ), Ȓ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ țȠȚȜȩįȠțȠȢ ȠʌȩĲİ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ.

-

Ǿ ĲİȖȓįĮ İȓȞĮȚ ȟȪȜȚȞȘ ȠʌȩĲİ ȕȚįȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȑȜĮıμĮ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȘȢ įȠțȠȪ.

2.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȕȓįİȢ μİ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

3.

ǵĲĮȞ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ
İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 4.

4.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ İʌĮĳȒȢ Ǽȟ 3-2 țĮȚ Ǽȟ 3-3 ĮĳȠȡȐ μȩȞȠ ĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĳȠȪȡȞȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 0,88 mm țĮȚ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ
ʌȡȠıĮȣȟȘμȑȞȠ țĮĲȐ 10 mm.
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ȉĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ Ǽȟ 2 țĮȚ Ǽȟ 5 ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞĲȓ ĲȦȞ μʌȠȣȜȠȞȚȫȞ ĮȖțȓıĲȡȦȞ Ǽȟ
11 ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.

6.2.2 ȆȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ
6.2.2.1 ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
1.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖİĳȪȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ǽȟ 10, Ǽȟ 12, Ǽȟ 13 ȩĲĮȞ:
-

-

2.

ȈĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ʌȡȠțȪʌĲİȚ μȓĮ ȞİȪȡȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĲμȒμĮ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗİȚ ıĲȠ
ʌȩįȚ ĲȘȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İįȡĮıșİȓ ıĲȠ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ.
ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ įȚĮȣȖȒ ʌȠȜȣıĲİȡȚțȐ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĳȪȜȜĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ μİȚȦμȑȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ įȣȞȐμİȚȢ ʌȠȣ İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȕȓįȦμĮ
ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ
ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ:
-

19 mm ȩĲĮȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ʌȜĮțȫȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 12 m

-

25 mm ȩĲĮȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ 12 țĮȚ 15 m

6.2.2.2 ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ
1.

ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ
ȉĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ 8 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ıĳȣȡȓ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıțȠȪȞ ʌȚȑıİȚȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ ȩĲĮȞ ĲȠ țȐȡĳȦμĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȑȤȡȚȢ ĲȑȡμĮĲȠȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ, Ș
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĳȐıȘ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țȜİȚįȓ.
ȉĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ 7 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȓįȦμĮ țĮȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ȖȚĮ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ
țĮĲȐ 10 mm țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȜİȚįȓ.

2.

ȂʌȠȣȜȩȞȚĮ ȐȖțȚıĲȡĮ Ǽȟ 11 – ǹȖțȡȐĳİȢ Ǽȟ 2 – Ǽȟ 5
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȠȚ ĲȪʌȠȚ ĮȣĲȠȓ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĮȡμȩıȚμȠȚ ıĲȘ μȠȡĳȒ
țĮȚ ıĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ĲİȖȓįĮȢ.
ȉĮ ıĲİȜȑȤȘ ĲȦȞ μʌȠȣȜȠȞȚȫȞ – ĮȖțȓıĲȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ (ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ
țȠȡĳȚȐįİȢ).

3.

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠȣ țĮĲıĮȕȚįȚȠȪ μİ įȚȐĲĮȟȘ ĮȣĲȩμĮĲȠȣ ıĳȚȟȓμĮĲȠȢ
(ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȡȠʌȒȢ) Ȓ μİ įȚȐĲĮȟȘ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ İȚıȤȫȡȘıȘȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ
μİ ĲȘ įȚȐμİĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ.
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ μȚĮ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞȘ ȕȓįĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȠȓȖİȚ ȞȑĮ ȠʌȒ, įȚĮμȑĲȡȠȣ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȞȑĮ ȕȓįĮ ʌȠȣ șĮ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ.
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ ȞȑĮ ȡȠįȑȜĮ, įȚĮμȑĲȡȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȘ țĮĲȐ 3 mm țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ.

4.

ǼȟĮıțȠȪμİȞȘ ʌȓİıȘ İʌȓ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Ǿ ʌȓİıȘ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ıĲȘ ȡȠįȑȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ İʌĮĳȒȢ (Ǽȟ 3-2 țĮȚ Ǽȟ 3-3) șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȠȪĲĮȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ, ȠȪĲİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȞĮ μȘ įȚĮȡȡȑİȚ İțĲȩȢ ȡȠįȑȜĮ İʌĮĳȒȢ (ıȤȒμĮ 13-3).
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6.2.3 ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 6.
ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ǼȜȐȤȚıĲȘ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȃİȣȡȫıİȚȢ

ȉİȖȓįİȢ

ǹțȡĮȓĮ
ȞİȪȡȦıȘ

ȀȐșİ ĲİȖȓįĮ

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ

Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ
Ș ʌȡȠĲİȜİȣĲĮȓĮ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ȜȠȪțȚ,
țȠȡĳȚȐ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȅȚ ȐȜȜİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȈĲİȡİȠȪĲĮȚ μȚĮ
İȞįȚȐμİıȘ
ȞİȪȡȦıȘ (1)

ȀȪȡȚİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

(2)

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
țȪȡȚȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȦȞ
ıĲȘȞ țȜȓıȘ

Ǽʌȓ ĲȦȞ
İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ
ȞİȣȡȫıİȚȢ

(1)

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȜȫȞ İȞįȚȐμİıȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȈĲİȡİȠȪĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ ĲİȖȓįĮ İȓĲİ Ș
ĮȟȠȞȚțȒ ȞİȪȡȦıȘ, İȓĲİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
(2)

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, Ș țȪȡȚĮ ȞİȪȡȦıȘ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ μİ μȓĮ
ıĲİȡȑȦıȘ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 250 mm.

ȆĮȡĮĲȒȡȘıȘ: ǵĲĮȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ ʌȠȣ țȩȕȠȣȞ įȪȠ țȪȡȚİȢ įȚĮįȠȤȚțȑȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ țȩȕȠȞĲĮȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲİȢ ıĲȚȢ
țȪȡȚİȢ.
6.2.4 ȆȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮțȡȚȕȒȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.4.3.2 ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ șĮ țĮșȠȡȚıșİȓ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ, ȫıĲİ
ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ȠȚ ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȩȜİȢ ȠȚ țȪȡȚİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ:
-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠ-ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ.

-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠ-ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ȑȞĮȞ ĮʌȜȩ țȠȡĳȚȐ.

-
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6.2.5 ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȡĮĳȒȢ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐ 0,30 m ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 14 ǹ Ȓ 14 Ǻ.

7

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ʌȡȩıșİĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)

7.1

īİȞȚțȑȢ țȠȚȞȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ

7.1.1 Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ țȠʌȒ țĮȚ țȠȜȜȒıİȚȢ
ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌĮȡȩμȠȚİȢ İȡȖĮıȓİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǼȓȞĮȚ ĮȞȐȖțȘ Įʌȩ ĲȘ
ĳȐıȘ ıȤİįȚĮıμȠȪ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȫıĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĲĮ ʌȡȠμȘșİȣșİȓ Įʌȩ ĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ĮʌȠșȑμĮĲĮ, Ȓ ȞĮ ĲĮ ʌĮȡĮȖȖİȓȜİȚ ȖȚĮ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ,
țȩȜȜȘıȘ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ȜȒȥȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ, țȠʌȒȢ țĮȚ țȩȜȜȘıȘȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ țĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ:
-

ȉȘȢ țȠʌȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȡȩȤȚıμĮ.
ǼʌĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș țĮĲĮıĲȡĮĳİȓıĮ ȗȫȞȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ μİ ȤȡȫμĮ
ʌȠȣ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 92% ıțȩȞȘ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ (ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĮıĲȐȡȦμĮ İĳ’ȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮțȡȣȜȚțȩ ȤȡȫμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
ĮʌȩȤȡȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

7.1.2 ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİĲĮȟȪ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ǼțĲȩȢ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İȚįȚțȑȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ, ȠȚ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ șĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.

7.2

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ

Ȃİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 16 ȑȦȢ 49 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ ȤȦȡȓȢ ĲȠȪĲȠ ȞĮ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȐıȘ ıȤİįȚĮıμȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įİȞ șĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĮȞȐȖțİȢ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞȑȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ.
7.2.1 ȀȠȡĳȚȐįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 25 ȑȦȢ 31)
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ȠȚ țȠȡĳȚȐįİȢ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ĲİμĮȤȓȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ țȐȜȣȥȘȢ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ
ıȣıĲȠįȚĮıĲȠȜȫȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ Ȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮİȡȚıμȠȪ. īȚĮ țȜȓıİȚȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ 7% ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ
5 ȑȦȢ 7).
ȅȚ țȠȡĳȚȐįİȢ μİ İȖțȠʌȑȢ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ įȪȠ ĲİμĮȤȓȦȞ (Ǽȉ1 ȑȦȢ Ǽȉ3) įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ
İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș țȜȓıȘ İȓȞĮȚ:
-

-

ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 5% İȐȞ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌİȡȣȥȦșİȓ ĲĮ ȐțȡĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
ıĳȡĮȖȚıșİȓ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ μİ ĲȠ Ǽȉ34 (ıȤȒμĮ 29).
ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 7% İȐȞ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌİȡȣȥȦșİȓ ĲĮ ȐțȡĮ (ıȤȒμĮ 28).
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ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 10% ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ (ıȤȒμĮĲĮ 25, 26).

ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 100 mm.
ȀȠȡĳȚȐįİȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚȢ ıĲȚȢ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țİȜȪĳȠȣȢ
(ıȤȒμĮĲĮ 40, 43) ȩʌȠȣ İțİȓ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ½ țȠȡĳȚȐ (Ǽȉ5) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 100 mm.
7.2.2 ȀȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ İȟȦĲİȡȚțȑȢ Ȓ İıȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ (ȞĲİȡȑįİȢ)
(ıȤȒμĮĲĮ 32 ȑȦȢ 36) – ǼıȦĲİȡȚțȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ μİ țȜȓıȘ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮĲĮ 37, 38)
ȀĮȚ ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ țĮȚ ıĲĮ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ, ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

ȃĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 1/10 ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ.

-

ȃĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 0,40 m țĮȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 0,10 m.

ȉȠ ȐțȡȠ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, șĮ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ μİ ĲȠ Ǽȉ34 ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
șİȡμȒ ıĲȑȖȘ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲȠ ıȤȒμĮ 30) ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩμȦȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
ʌȠȣ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮĲĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ įȓȠįȠ ıțȩȞȘ
ȤȚȠȞȚȠȪ Ȓ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.
ȉȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 36) țĮȚ ĲȠ ȜȠȪțȚ ȣʌȩ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 38) įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ μİ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
İȓĲİ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȜȐμİȢ, ȖȦȞȚĮțȐ).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ țĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ Ȓ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ μİ ıĲİȖĮȞȒ įȚȐĲĮȟȘ, Ș țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠ (ıȤȒμĮ
35).
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ μȘ ʌȡȠİȟİȤȩȞĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİĲĮȟȪ
İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
Ǿ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲȑȖİȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ Ĳ0 İʌȩμİȞȠ
țİĳȐȜĮȚȠ 8.
7.2.3 ȆȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ țĮȚ μȘ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
țİȜȪĳȠȣȢ
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 45 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ, μİ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ Ȓ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȓĲİ ĲȠȓȤȠȚ, İȓĲİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ.
7.2.4 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ įȚİȜİȪıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 15 ȑȦȢ 24 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,
ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșİȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ Įʌȩ ĲȘ
ıĲȑȖȘ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
7.2.5 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ įȚĮȣȖȫȞ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ μİ ȓȞİȢ ȪĮȜȠȣ
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȑȞĮ μȩȞȠ μȒțȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1,50 m. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȤȒμĮ 2 μİ ȑȞįİȚȟȘ 8).
1.

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
īȚĮ țȜȓıİȚȢ ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ 7% ȑȦȢ 35% ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ İȓȞĮȚ 200 mm, ĲȠ ȠʌȠȓȠ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 150 mm ȩĲĮȞ Ș țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 35%.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5
ȑȦȢ 7.
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ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İʌȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌȐȞĲȠĲİ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ Ǽȟ 10, Ǽȟ 12, Ǽȟ 13 ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ıȣȞșȜȓȥİȚȢ țĮȚ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ĲȠȣ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Įʌȩ ĮȞİȟȑȜİȖțĲȘ įȪȞĮμȘ ıȪıĳȚȟȘȢ.
ȅȚ ʌȜĮȧȞȑȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ țĮȚ ıİ
țȐșİ ĲİȖȓįĮ.
Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȦȞ, ıĲȘȞ ĮȣĲȒ ȞİȪȡȦıȘ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ
įȚʌȜȐıȚȠȣ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıİ țȐșİ țȪȡȚĮ ȞİȪȡȦıȘ:
-

Ȉİ țȐșİ ĲİȖȓįĮ ȩĲĮȞ ĲȠ ȑȡȖȠ İȓȞĮȚ ıĲȘ ȗȫȞȘ ǿǿ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĮʌȜȩ țȠȡĳȚȐ ʌȠȣ İʌȚțĮȜȪʌĲİȚ μȚĮ ȩȥȘ țĲȚȡȓȠȣ.

-

ȈĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țĮȚ ʌȡȠĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ İțĲȩȢ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.

ȅȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ıĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
50 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
3.

ȈĲİȡİȫıİȚȢ ȡĮĳȒȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

4.

ȂȑȖȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲİȖȓįȦȞ.
ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ. ȆȐȞĲȦȢ
įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1,50 m.

5.

ȆȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ.
ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 200 mm.

7.2.6 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ İʌȐȜȜȘȜȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ
(Ȃİ ȕȐıȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 34-205 (DTU 40.35)
ǵʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.5-2 ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ Įʌȩ
įİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ ıțİȜİĲȩ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ ĲȘȢ țȪȡȚĮȢ (İıȦĲİȡȚțȒȢ) İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȫıĲİ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ
ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș įİȪĲİȡȘ (İȟȦĲİȡȚțȒ) İʌȚıĲȑȖĮıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ șĮ İȜİȖȤșİȓ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ Ƞ įİȣĲİȡİȪȠȞ ıțİȜİĲȩȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
7.2.6.1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
1.

īİȞȚțȐ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȓĲİ μİ ĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ țİĳȐȜĮȚȠ 6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) İȓĲİ μİ ĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ.
īȚĮ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 6.
ȉĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ, ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ,
țĮȚ ıĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ ıĲȘ ıĲȑȖȘ ȖȚĮ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Ȓ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ
ĮİȡȚıμȠȪ ĳȦĲȚıμȠȪ, țĮĲĮʌĮțĲȫȞ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ȦȢ ʌȡȩȕȠȜȠȚ μİ μȒțȠȢ ȩȤȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1/10 ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ĲİȖȓįȦȞ.

2.

ȊȜȚțȐ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.
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ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
3.

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ
Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓĲİ İțĮĲȑȡȦșİȞ
ĮȣĲȫȞ, ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 7.
ȆȓȞĮțĮȢ 7
ȃİȣȡȫıİȚȢ

ȉİȖȓįİȢ

ȀĮĲȐ μȒțȠȢ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ

ȀȐșİ ĲİȖȓįĮ

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ

ǹțȡĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ
ȉİȜİȣĲĮȓĮ ĲİȖȓįĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
țȠȡĳȚȐ
Ȉİ ȐȜȜİȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ (1)

ȉİȖȓįİȢ μİ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
İȖțȐȡıȚİȢ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ
ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȉİȖȓįİȢ ıİ įȚİȜİȪıİȚȢ

ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȚĮ
İȞįȚȐμİıȘ
ǱȜȜİȢ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ
ȞİȪȡȦıȘ ĮȞȐ
ĳȪȜȜȠ
(1)
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ μȘ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ȠȚ ȐȜȜİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ȠȚ ȥİȣįȠĲİȖȓįİȢ
Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 46).
7.2.6.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ Ǽȉ26 țĮȚ Ǽȉ27 ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ İʌȐȜȜȘȜȦȞ İʌȚıĲİȖȐıİȦȞ
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Ǽȉ26 țĮȚ Ǽȉ27 ȩĲĮȞ Ș İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚıĲȑȖĮıȘ İȓȞĮȚ μİ İȟȑȤȠȣıİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ
ʌȐȞȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȠʌȩĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ ĮțȡȚȕȫȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ, ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȑʌ’ ĮȣĲȫȞ įȚĮ
μȑıȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȕȓįİȢ Ǽȟ 9 Ȓ ĲĮ ıĲȡȚĳȫȞȚĮ Ǽȟ 7, Ǽȟ 8 ȖȚĮ ȟȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ.
ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȐȡĲȚȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 46Į țĮȚ 49, țĮȚ İʌȚțİȞĲȡȦμȑȞȠȢ
ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ.
7.2.6.3 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȥİȣįȠĲİȖȓįȦȞ Ǽȉ25 țĮȚ Ǽȉ28
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲĮ Ǽȉ26, Ǽȉ27 (ıȤȒμĮ 49).

2.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİ ıĲİȡȑȦıȘ įȚĮ μȑıȠȣ ȖȦȞȚĮțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 48).

3.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ ĲȠȣ Ǽȉ25 Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ μİ ȕȓįİȢ, μʌȠȣȜȩȞȚĮ (ıȤȒμĮ 46).

8

ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȒıİȚȢ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĮțȡĮȓİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ

ȈĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 32 ȑȦȢ 35 țĮȚ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 36, 37 Ș įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ:
-

30
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ȉȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ıȣȞįİșȠȪȞ μİ ĲȚȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
ȉȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȘȜȫȞ.

șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 8 țĮȚ 9.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: Ȃİ ĲȘ ıȦıĲȒ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮʌȠμĮțȡȪȞİĲĮȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ țĮȚ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȦȞ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ȜȩȖȦ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ȣʌȑȡȕĮıȘ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ İʌĮȣȟȐȞİĲĮȚ, İȐȞ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȜȠȣțȚȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ μİ ĲȘ
ıİȚȡȐ ĲȠȣȢ, İʌĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ.
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ NF P 10-203-1 (DTU 20-12))
ȆȓȞĮțĮȢ 8
ǼȜȐȤȚıĲȘ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su (cm2)

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ
ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ (m2)

0% (et <0,5%)

t0,5%

t1%

0 a 150

292

165

132

160

308

176

138

170

319

182

143

180

336

187

149

200

363

204

160

250

424

237

187

300

484

270

215

350

539

303

237

400

594

336

259

450

644

363

281

500

699

391

303

600

792

446

347

700

886

495

385

ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲȠ ȜȠȪțȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ǻȚĮĲȠμȑȢ ȡȠȒȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
ȅȚ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ Pu. ȅȚ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ įȚĮĲȠμȒ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ,
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. İıȤȐȡĮȢ), İĳ’ ȩıȠȞ ȕȑȕĮȚĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ.
ȅȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ Lu țĮȚ Pu
ȋȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu:

0,30 m d Lu d 1,00 m

ȋȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ

Pu d Lu

ȉĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ țĮĲȫĲĮĲĮ ȩȡȚĮ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ –
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su pons
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Ǿ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ȖȚȞȩμİȞȠ Su = Lu x Pu. ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ
10 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȖȚĮ ȜȠȪțȚĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ȖȚĮ
μȑȖȚıĲȘ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ 3 L/ ȜİʌĲȩ m2.
ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ĲĮ Lu, Pu ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ İȐȞ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ: Ș ʌȚșĮȞȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, Ș İȞįİȤȩμİȞȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ: t 0,5%
ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ıĲȠμȓȦȞ țĮȚ ıĲȘȜȫȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ Annexe C ĲȠȣ NF10-203-1/ǹ1 (DTU 20.12)).
ȆȓȞĮțĮȢ 9
ȀȣȜȚȞįȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ
2
m ʌȠȣ ĲĮ ȩμȕȡȚĮ
ĮʌȠȤİĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ
ıĲȩμȚȠ

28
38
50
64
79
95
113
133
154
177
201
227
254
284
314
346
380
415
452
490
530
570
615
660
700

ǻȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ Ȓ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ
ĲȘȢ (mm)

ȀȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ
2
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ m
ʌȠȣ ĲĮ ȩμȕȡȚĮ
ĮʌȠȤİĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ
ıĲȩμȚȠ
D (mm)

d
(mm3)

D=2d
Environ

60
70 4
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

h
(mm)

4

60
4
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

40
55
71
91
113
136
161
190
220
253
287
324
363
406
449
494
543
593
646
700

4

h=1,5d

ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ – țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ Ȓ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ
țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȤİĲİȪıȠȣȞ ĮȞȐ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ m2 ȖȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ 3 L/ ȜİʌĲȩ m2
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: 1 cm2 įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: 0,70 cm2 įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m2 İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ.
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ 3: Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȐ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȚĮ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ
ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌȐȤȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 4: ȅȚ įȚȐμİĲȡȠȚ 60 țĮȚ 70 mm İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ İȟȫıĲİȢ μȚțȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 5: īȚĮ ĲȚȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲİĲȡȐȖȦȞȘȢ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ: ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 9
İʌĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ 10%.

9

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ĲȠȣ
ĮȞĮįȩȤȠȣ
țĮĲĮıțİȣȒȢ
ĲȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
ȤĮȜȣȕȠįİȜĮıμĮĲĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ

9.1

ǲȜİȖȤȠȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ȠȚțȠȞȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ

μİ

9.1.1 ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ
ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, μİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ țĮĲȐȜȠȖȠ μİ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȘμȑȞĮ ıțĮȡȚĳȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ șȑıİȚȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.
9.1.2 ȍȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
ĲȘȢ ĲİμĮȤȓȦȞ
ȃĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȠȚ ĮμİȓȕȠȞĲİȢ İʌȓ ĲȠȣ ĮʌȠʌİȡĮĲȦșȑȞĲȠȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3 țĮȚ 4 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȒȢ ĲȠȣȢ, ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ:
-

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıĲȚȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ Ȓ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ, țĮȚ
ıĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ μİĲĮȟȪ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

-

ǻȚİȜİȪıİȦȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ, ĮİȡĮȖȦȖȫȞ, Ȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ, ĳȦĲȚıμȠȪ
țĮĲĮʌĮțĲȫȞ.

9.1.3 ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĮȖȡĮĳȒ Ȓ ȩȤȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ, ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ǼȡȖȠįȩĲȘ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ ĲĮ ȑȤİȚ
ıȣȖțȡȓȞİȚ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ.
Ǽĳ’ ȩıȠȞ Ș ȂİȜȑĲȘ įİȞ įȓįİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ
ǼȡȖȠįȩĲȘ, ʌȡȠȢ ȑȖțȡȚıȘ țĮĲȐȜȠȖȠ μİ ȩȜĮ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣȜȚțȫȞ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

9.2

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ȩĲȚ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ țĮȚ ȑȤȠȣȞ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ
ǼȡȖȠįȩĲȘ, Ȓ ʌȠȣ ıȣμĳȦȞȒșȘțĮȞ μİĲĮȟȪ ǹȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ǼȡȖȠįȩĲȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠμȚțȒȢ
ʌȡȠıĳȠȡȐȢ.
ȅ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȩʌȦȢ, μİ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, ʌȡȠȕİȓ μİ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ
ıİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȢ, ʌȐȤȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ȩʌȦȢ ĮʌȠıĲİȓȜİȚ ıİ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ İʌȓıȘȢ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ.
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9.3
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ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌȚĲȩʌȠȣ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ, μİ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȑȞĲȠȞİȢ țȜȓıİȚȢ,
țĮȚ ıİ İʌȓʌİįȠ İȡȖĮıȓĮȢ μİ μİȖȐȜĮ țİȞȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĳȠȡȐ ĲȠȣ, ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲĮ μȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĮĲȣȤȒμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ʌĲȫıİȚȢ ıĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ
țİȞȐ, ȠȜȚıșȒıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ İȜİȪșİȡȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, Ȓ țĮȚ
ĮĲȣȤȘμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ.

9.4

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ

ȅĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠȖȡĮμμĮĲȓıİȚ ȩȜȘ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ, ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȠʌȫȞ
ĲȦȞ țȐșİ μȠȡĳȒȢ įȚİȜİȪıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 5 ȑȦȢ 7 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȈĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ, İȓȞĮȚ țĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİĲȐ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȦȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ 5 ȑȦȢ 7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
țĮȕĮȜȐȡȘįȦȞ ıĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ (İȟĮȡĲȒμĮĲĮ Ǽȟ 3) ȦȢ ĲȦȞ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ
Ǽȟ 10, Ǽȟ 12, Ǽȟ 13 ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ıȣμʌȓİıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ țȠȡįȠȞȚȫȞ ıĲȚȢ
įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ.

9.5

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ 5 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ NF P 84-205 DTU 43.2)
Ǽĳ’ ȩıȠȞ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ ĲȠ ĮʌĮȚĲȒıİȚ, Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ įĮʌȐȞİȢ ĲȠȣ, ʌȡȠȕİȓ μİ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ıİ įȠțȚμȑȢ ǼȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȦȞ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ Ȓ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞȦȞ ȕȚįȫȞ ȫıĲİ ȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ İĳİȜțȣıĲȚțȒ įȪȞĮμȘ 90 daN.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İȟȩȜțİȣıȘ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
ȇȀ = ȇm – 25
ȩʌȠȣ:

Pm
-

-

10

6P
12 μİ Ȉȇ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ įȫįİțĮ μȑȖȚıĲȦȞ μİĲȡȘșİȓıȦȞ ĲȚμȫȞ.

S Ș ĲȣʌȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ȓıȘ μİ

6(P - Pm)
12

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 5 ȑȦȢ 9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, İȐȞ
ĮʌȠțĮĲİıĲȐșȘıĮȞ ȠȚ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȑȞİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ, İȐȞ ĲȠʌȠșİĲȒșȘıĮȞ ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ıĲȚȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ țĮȚ İȐȞ
ʌĮȞĲȠȪ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ țĮȕĮȜȐȡȘįİȢ ıĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
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ȅ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıİȚ įİȚȖμĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ įȠțȚμȑȢ İȟȩȜțİȣıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

11

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

11.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

11.2 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

11.3 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ ȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ
ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İȡȖĮıȚȫȞ.

12

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĳȪȜȜȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȫȞ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
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ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Ș İʌȚμȑĲȡȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ
ĳȪȜȜĮ, ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ țĮȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıȪȞįİıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»
2. ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ.17/96, Ȇ.ǻ.159/99 țȜʌ.).
3. AFNOR P 34-205 (DTU 40.35) 1997,Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’ acier
revétues țĮȚ ĲĮ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ ĮȣĲȒȢ:


ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ: ȅįȘȖȩȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ ĮȣĲȫȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǻ: ȅȡȠȜȠȖȓĮ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ C: ȈȣȞșȒțİȢ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ D: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĮĲμȩıĳĮȚȡĮȢ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǽ: ȀȜȚμĮĲȚțȑȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ șȑıİȚȢ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ F: ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ĮʌȜȠʌȠȚȘμȑȞȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ĮȞİμȠʌȚȑıİȦȞ



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ G: ĭȪȜȜĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ
ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȓȦȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǿ:
ȂİĲĮȜȜȚțȐ İȚįȚțȐ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ȁ: ȈĲİȡİȫıİȚȢ țĮȚ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ.



ȆĮȡȐȡĲȘμĮ L: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĳȠȡĲȓȦȞ ĲȦȞ
įȚĮȣȖȫȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.

ĲİμȐȤȚĮ

ȖȚĮ

İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ

μİ

4. ǿ. ǼȇȂȅȆȅȊȁȅȈ: ǼȣȡȠțȫįȚțĮȢ . ǼțįȩıİȚȢ ȀȜİȚįȐȡȚșμȠȢ 1992
5. (DTU P 06-002) Regles definissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
- ȀĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ȤȚȠȞȚȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
6. NF P34-205-1/A1 DTU 40.35 Travaux de bâtiment - Couvertures en plaques nervurées issues de
tôles d'acier revêtues - Partie 1 : cahier des clauses techniques
7. NF P10-203-1/A1 DTU 20.12 Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en
maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques
8. Ǽȁȅȉ EN 335.01 E2 Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
1: General -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
īİȞȚțȐ
9. Ǽȁȅȉ EN 335.02 E2 Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
2: Application to solid wood -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ
ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 2 : ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ĳȣıȚțȩ ȟȪȜȠ
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10. Ǽȁȅȉ EN 573.01 Ǽ2 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought
products - Part 1: Numerical designation system - ǹȜȠȣμȓȞȚȠ țĮȚ țȡȐμĮĲĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ - ȋȘμȚțȒ
ıȪȞșİıȘ țĮȚ μȠȡĳȒ ĲȦȞ țĮĲİȡȖĮıμȑȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 1: ȈȪıĲȘμĮ ĮȡȚșμȘĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıμȠȪ
11. Ǽȁȅȉ EN ISO 1461 Ǽ2Hot drip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ȖĮȜȕĮȞȚıμȩ İȞ șİȡμȫ İĲȠȓμȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Įʌȩ
ıȓįȘȡȠ țĮȚ ȤȐȜȣȕĮ - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ μȑșȠįȠȚ įȠțȚμȫȞ
12. Ǽȁȅȉ EN ISO 3269

Fasteners - Acceptance inspection - ȈĲİȡİȦĲȚțȐ - ¨ǲȜİȖȤȠȢ ȣʌȠįȠȤȒȢ.

13. Ǽȁȅȉ EN ISO 14713 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and zinc
coatings – Guidelines - ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ıȚįȒȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ ıİ țĮĲĮıțİȣȑȢ
- ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ Įʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ țĮȚ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ - ȀĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
14. Ǽȁȅȉ EN 10002.01 E2
Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient
temperature. ȂİĲĮȜȜȚțȐ ȣȜȚțȐ - ǻȠțȚμȑȢ İĳİȜțȣıμȠȪ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑșȠįȠȢ įȠțȚμȒȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
15. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10025.01
Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General technical delivery
conditions - ȆȡȠȧȩȞĲĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ ȖȚĮ ȤȐȜȣȕİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
16. Ǽȁȅȉ EN 10088.01 E2
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels - ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ ȤȐȜȣȕİȢ ȂȑȡȠȢ 1: ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ ȤĮȜȪȕȦȞ
17. Ǽȁȅȉ EN 10143 E2 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions
and shape -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ μİ ıȣȞİȤȒ İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ
18. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10326 Continuously hot -dip coated strip and sheet of structural steels - Technical
delivery conditions - ǼʌȚțĮȜȣμμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣȞİȤȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ.
19. Ǽȁȅȉ EN ISO 10666 Drilling screws with tapping screw thread - Mechanical and functional
properties - ȀȠȤȜȓİȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ μİ ıʌİȓȡȦμĮ ıʌİȚȡȠĲȩμȠȣ țȠȤȜȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ
20. Ǽȁȅȉ EN ISO 12944.03
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 3: Design considerations - ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 3: ǺĮıȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ
ıȤİįȚĮıμȠȪ
21. Ǽȁȅȉ EN ISO 12944.05 Ǽ2 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 5: Protective paint systems - ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ - ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 5: ȈȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ
22. Ǽȁȅȉ EN ISO 12944.07
Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by
protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work - ȋȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȕİȡȞȓțȚĮ ǹȞĲȚıțȦȡȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣıĲȒμĮĲĮ ȤȡȦμȐĲȦȞ - ȂȑȡȠȢ 7: ǻȚİȟĮȖȦȖȒ
țĮȚ İʌȠʌĲİȓĮ İȡȖĮıȚȫȞ ȕĮĳȒȢ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
Roof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal
insulation and waterproofing layers

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 22
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0503-00 «ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-05-03-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
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ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌȚıĲİȖȐıİȚȢ μİ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ țĮȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ:
 ȈȪȞșİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ İȞȩȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ, μİ ĲȠ μİĲĮȜȜȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμȐ, ĲȚȢ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, țĮȚ ĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȀȑȜȣĳȠȣȢ ıĲȠ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
 ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȣʌİȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ ĮȣĲȒȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ȀȑȜȣĳȠȣȢ, įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ μȘ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȘ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȪĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȚįȚțȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ȈĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ, ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȀȑȜȣĳȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ İʌȚįȚȦțȩμİȞȠ
İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
 ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ įȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ țĮȚ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȖȚĮ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȦȢ țĮȚ ȖȚĮ
ĲȚȢ ȣȖȡȠμİĲȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıȤİĲȚțȐ μİ
ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ
țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȒ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȘȢ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

Waterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes -ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02

PVC - Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes -ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02

Thermal insulation of external walls -- ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04

External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards
and fibre mesh reinforced synthetic render -- ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ
ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
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Ǽȁȅȉ 1415

Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings - ȀȫįȚțĮȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

Protective gloves against mechanical risks - īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397/A1

Industrial safety helmets - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/A1

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 - ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ:

3.1

ȈțİȜİĲȩȢ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ

ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȚȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ. (ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

3.2

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȈĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ Įʌȩ įȚĮȕȡȫıİȚȢ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȚțĮȞȒ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ĳȠȡĲȓĮ.

3.3

ǼȚįȚțȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ, ȖȚĮ İʌȓʌİįĮ ȖȦȞȚĮțȐ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ,
ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȚȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ ĮȣĲȒȢ.

3.4

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǻȚȐĲĮȟȘ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, μİ ʌȡȠȠȡȚıμȩ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ıȣȞİȤȒ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ (ĮıĳĮȜĲȚțȐ Ȓ PVC) Ȓ ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ (ıȣȞȒșȦȢ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.

3.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ
Ȝ0,065 W/mȀ țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R!0,5m2K/W İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

3.6

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ –
țĮĲĮțȩȡȣĳȘ) İȓĲİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘ.
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ȈĲȡȫıȘ İȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ Ȓ țĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ.

3.8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıĲȑȖȘ ȑȤİȚ țȜȓıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 5% țĮȚ ȑȤİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ ȤĮμȘȜȩ ıĲȘșĮȓȠ Ȓ ȐȜȜȘ
įȚȐĲĮȟȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
 ǼȓĲİ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ 5/15 ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıȘȢ 30 mm
 ǼȓĲİ Įʌȩ ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

3.9

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȘ μİ ȜİʌĲȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
șİȡμȠıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ Ȓ μİ țİȡĮμȚțȑȢ ȥȘĳȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ.

3.10 ȁȠȪțȚĮ ȡȠȒȢ ȩμȕȡȚȦȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞİȢ İȚıȑȤȠȣıİȢ ȖȦȞȓİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠμȒ įȪȠ ȣʌȩ țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ
ĲȠμȒ İȞȩȢ İʌȚʌȑįȠȣ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲȠȓȤȠȣ Ȓ ȠȜȩıȦμȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
 ȈĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 3, ȑȞįİȚȟȘ 2)
 ȈĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮ 1, ȑȞįİȚȟȘ 2)
 ȈĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮ 1, ȑȞįİȚȟȘ 4)
 ȈĲĮ ȜȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 3, ȑȞįİȚȟȘ 8)

3.11 ȊįȡȠȡȡȠȑȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȩȕȠȜȠȚ İʌȓ ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ȅ.Ȉ. Ȓ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ.
(ȈȤȒμĮ 2, ȑȞįİȚȟȘ 9).

4

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ıĲİȖȫȞ

4.1

ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ıĲİȖȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚıțİȥȚμȩĲȘĲĮȢ

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
 ȈĲȑȖȘ μȘ İʌȚıțȑȥȚμȘ (İțĲȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ıȣȞĲȒȡȘıȘ)
 ȈĲȑȖȘ μİ İʌȚıțȑȥȚμİȢ ȗȫȞİȢ μİ țȜȓıİȚȢ d50% ȖȚĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
 ȈĲȑȖȘ ʌȜȒȡȦȢ İʌȚıțȑȥȚμȘ μİ țȜȓıİȚȢ d5% ȩʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȣȟȘșȠȪȞ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
(ıȣıțİȣȫȞ – İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȑȞĲȠȞȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ) țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ĳȑȡȠȞĲĮ ıțİȜİĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
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4.2
1.
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ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ıĲİȖȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țȜȓıİȦȞ
ȀȜȓıİȚȢ ĲȘȢ țȣȡȓȦȢ ȈĲȑȖȘȢ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
 ıĲȚȢ ȈĲȑȖİȢ-ǻȫμĮĲĮ μİ țȜȓıȘ d5% ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μȓĮ ĳİȡĲȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĮȣĲȒȢ.
 ȈĲȚȢ ȈĲȑȖİȢ μİ țȜȓıȘ !5% ȩʌȠȣ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
(μİĲĮȜȜȚțȒ Ȓ ȥȘĳȓįİȢ).

2.

ȀȜȓıİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.10)
ȉĮ ȜȠȪțȚĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țȜȓıİȦȞ:
 ȜȠȪțȚĮ μİ μȘįİȞȚțȒ țȜȓıȘ Ȓ ȜȠȪțȚĮ ȤȦȡȓȢ țȜȓıȘ (ıȤȒμĮ 1, ȑȞįİȚȟȘ 2). ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌĮȡȩμȠȚȠ ȜȠȪțȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ İțĲȩȢ İȐȞ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ Ƞ ʌȣșμȑȞĮȢ ĲȠȣ įȚĮμȠȡĳȠȪĲĮȚ μİ țȜȓıȘ, Ȓ İȐȞ ĲȠ
ıĲȩμȚȠ ĮʌȠȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ ıİ ʌȣțȞȒ įȚȐĲĮȟȘ.
 ȁȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ μİĲĮȟȪ 0,5% țĮȚ 1,5%.
 ȁȠȪțȚĮ μİ țȜȓıȘ t1,5%.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ:

 ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ ȕȐȡȠȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȤȦȡȓȢ țȜȓıȘ Įʌȩ ĲȘ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ
μİȖȐȜȠ įȚȐıĲȘμĮ.
 Ƞ ĮȡȚșμȩȢ țĮȚ Ș șȑıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
 ĲȠ μȒțȠȢ ıĲȠ ȜȠȪțȚ μİĲĮȟȪ ȤĮμȘȜȩĲİȡȠȣ țĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȣ ıȘμİȓȠȣ.
3.

ȀȜȓıİȚȢ ıĲȚȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ĲȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țȜȓıİȦȞ ıİ ĮȣĲȑȢ:
 ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ μȘįİȞȚțȒ țȜȓıȘ.
 ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȜȓıȘ 0,5%.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ
ȕȐȡȠȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȣııȫȡİȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ įȚȐıĲȘμĮ ȩĲĮȞ Ș țȜȓıȘ İȓȞĮȚ μȘįİȞȚțȒ țĮȚ ıİ
μİȖȐȜȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲĮ ıĲȩμȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮįȣȞĮμȓĮ İʌȓıțİȥȘȢ ȖȚĮ țĮșĮȡȚıμȩ
ĲȠȣ.

5

ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ

(μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ Ǽ ĲȠȣ • AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) ).

5.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȜĮĲȐ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, İʌȚıĲȡȦμȑȞĮ μİ ȜİʌĲȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ μȑĲĮȜȜȠ Ȓ
ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȠȣıȓİȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ İȞ ȥȣȤȡȫ, ȫıĲİ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ
ȞİȣȡȫıİȚȢ, ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ Ș ȣʌȩȜȠȚʌȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 50%
ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ.
Ǿ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ:
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1. μİ ȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ μȐȗİȢ μİĲȡȠȪμİȞİȢ ıİ gr/m2 ,
2. μİ μİȓȖμĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ – ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (95% ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ),
3. μİ μİȓȖμĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ – ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ – ıȚȜȚțȩȞȘȢ (43,5% ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȢ, 55% ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, 1,5%
ıȚȜȚțȩȞȘ) ıȣȞȠȜȚțȒȢ μȐȗĮȢ 150 gr/m2 ,
4. μİ ʌȡȩıșİĲȘ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȒ ȕĮĳȒ ĳȠȪȡȞȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĲȦȞ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ,
5. Ȃİ ʌȡȩıșİĲȘ İʌȓıĲȡȦıȘ ĳșȠȡȚȠȣȤȠʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚįȑȞȚȠ (P.V.D.F.) İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 1,2,3.
5.1.1

ǼȜȐȤȚıĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ʌȐȤȘ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ

ǵȤȚ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȠȣ 1 mm ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ įȚȐȕȡȦıȘ ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
5.1.2

īİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ
1. ǻȚĮıĲȐıİȚȢ
Ǿ μȠȡĳȒ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ, ĲȘȢ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ (İȖțȐȡıȚĮȢ – țĮĲȐ μȒțȠȢ) ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:

ȉȠ ȐțȡȠȞ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ǹ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĲμȒμĮ ȞİȪȡȦıȘȢ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 15 mm.

-

ȉȠ ȐțȡȠȞ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ Ǻ ȞĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĲμȒμĮ ȞİȪȡȦıȘȢ μİ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞȠ ʌȣșμȑȞĮ țĮȚ ȜȠȟȩ
ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 15 mm.
ȅȚ ĮțȡĮȓİȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ μȓĮ ıȦıĲȒ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮ ȩʌȦȢ ĲȠ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮ.
ȅȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȐĲȠȢ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ ȐȞȦ
ȐȞȠȚȖμĮ d70 m (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 28, 30).
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2. ǹȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ȂȒțȠȣȢ L
ǵĲĮȞ Ld2 m: -0 + 8 mm
ǵĲĮȞ L!2 m: -0 r 0,4%
ȋȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu (ıȤȒμĮ 29): r 1%
ǺȐșȠȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 28) +0, -1 mm
5.1.3

ȅȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (ȠȞȠμĮıĲȚțȩ)

ȉĮ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩȢ 465 ȃ/mm2 ĲȠ
ȠʌȠȓȠ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȠțȚμȑȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
5.1.4

ǼμĳȐȞȚıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ǼȜĮĳȡȚȑȢ țȣμĮĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤİȚȜȑȦȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȠȣȢ, șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ İțĲȩȢ İȐȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ ıĲȘȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒ.
Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȜİȣțȒȢ ıțȠȣȡȚȐȢ ıİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ȕĮĳȑȢ ĳȠȪȡȞȠȣ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıİ İȞȣįĮĲȦμȑȞĮ
ȠȟİȓįȚĮ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, ȣįȡĮȞșȡĮțȚțȠȪ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ μİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ.
5.1.5

ǻȚȐĲȡȘĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ

ǻȚȐĲȡȘĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌȤ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ) ȖȚĮ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ. ȆĮȡȩμȠȚĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ
SABINE ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ İțʌİμʌȠμȑȞȦȞ ıȣȤȞȠĲȒĲȦȞ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ įȠțȚμĮȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ.
5.1.6

ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȫȞ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ĲȦȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȕİȜȫȞ

ǻİȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
ȆȐȞĲȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.2 ĲȘȢ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮȞĲȠȤȒȢ.
5.1.7

ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜȚȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫμİȞȦȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ
(įȘȜĮįȒ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĲȠȟȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ.
5.1.7.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ǺȐȡȘ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ǺȐȡȠȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ıİ gr/m2

12

ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ
ȂȘ ĲȠȟȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
ȤĮμȘȜȒ

ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
μȑıȘ

ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
ȑȞĲȠȞȘ

ȉȠȟȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ
ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ

ȅȜİȢ ȠȚ ȣȖȡȠμİĲȡȓİȢ

180-200-225

Ɣ

-

-

-

-

275

Ɣ

Ɣ

-

-

-

350

Ɣ

Ɣ

Ɣ (1)

-

-
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450

Ɣ

Ɣ (1)

Ɣ

ż (1)

-

ȊʌȩμȞȘμĮ ȆȓȞĮțĮ 1:
Ɣ
ż

įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș İʌȓıĲȡȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș İʌȓıĲȡȦıȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș ȠȡȚıĲȚțȒ İțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ Ȓ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ țĮșȠȡȚıșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțİȢ 2 țĮȚ 3 ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȩıșİĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ.

(1)

5.1.7.2

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ İʌȓıĲȡȦıȘ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ (ıİ ʌȠıȠıĲȩ 95%) țĮȚ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, μİ
ʌȡȩıșİĲȘ Ȓ ȩȤȚ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İȞįİȚțȞȣȩμİȞȘȢ ʌȡȩıșİĲȘȢ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȆȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ
ǼıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ
ȉȠȟȚțȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȂȘ ĲȠȟȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ

ǼıȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ
ǼȟȦĲİȡȚțȒ
ȩȥȘ

ȋĮμȘȜȒ

ȂȑıȘ

ǼȞĲȠȞȘ

ȆȠȜȪ
ȑȞĲȠȞȘ

ȅȜİȢ ȠȚ
ȣȖȡȠμİĲȡȓİȢ

ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ

ǿ

ǿǿ

ǿV

ż

ż

ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ

ǿ

ǿ

ǿǿ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 1

ǼʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ

ż

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ Ĳİșİȓ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ĲİȜȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

Ɣ

ǵʌȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ȩȥȘ

īȚĮ ĲĮ ıȪμȕȠȜĮ ǿ, ǿǿ, ǿV ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 3.

5.1.7.3

ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȠμȑȞȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȈĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İʌȓ
İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘȢ ȕȐȡȠȣȢ 100 gr/m2 Ȓ 225 gr/m2.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ İʌȓ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘȢ
ȈȪıĲȘμĮ İʌȓıĲȡȦıȘȢ
ǼʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ
100 gr/m2
225 gr/m2

ȅȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ μm

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ
ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 7

ǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȓıȦ ȩȥȘ ȜȦȡȓįĮȢ 5 μİ 12

ǿ țĮȚ ǿǿ

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 10 μİ 20

ǿ
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5.1.8

©

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 25

IV

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȒ 35

IV

PVDF 35 (ĳșȠȡȚȠȣȤȠʌȠȜȣȕȚȞȣȜȚįȑȞȚȠ)

IV

PVC 100 μİ 200

IV

Ǽȁȅȉ

ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȕȑȜȘ țȐμȥȘȢ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩμİȞĮ ȕȑȜȘ țȐμȥȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ
ĲȠȣ 1/300 ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ + țȚȞȘĲȐ + ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ + ȤȚȩȞȚ) ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ĮțĮμȥȓĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ Įʌȩ
įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ ıĲȠ İʌȓʌİįȩ
ĲȠȣȢ.

5.2

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ İʌȓ ʌȜȒȡȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ ıĲİȖȐȗȠȣȞ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ.
5.1.9 ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
(ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
1. Įʌȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 60 gr/m2 İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȣ ıİ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 0,04 mm.
2. ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 3, 4 Ȓ 5 Ȁg/m2 ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ μİ
ȣĮȜȠȨĳĮıμĮ ĲȦȞ 50 gr/m2
3. ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 4 Ȁg/m2 ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ
ĲȦȞ 90 gr/m2
4. ǹʌȩ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ İʌİȞįȣμȑȞİȢ μİ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,04 mm, ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ ȑȞȦıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ
ʌȓȞĮțĮ 25).
(īȚĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ȕȜȑʌİ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 2 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-3-06-01-01).
5.1.10 ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (>7,5 gr/m3) ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
x

Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ʌĲȣȤȦĲȩ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,08 mm (0,015 mm) μȐȗĮȢ 216 gr/m2.

ȆĮȡȩμȠȚȠ ĳȪȜȜȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȠȞȠμĮıĲȚțȒ μȐȗĮ 1,80 Ȁg/m2 ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ:
-

įȪȞĮμȘ șȡĮȪıȘȢ 200 ȃ (ȜȦȡȓįĮȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 5 cm),

-

İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ 3%,

-

įȚĮʌȑȡĮıȘ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 0,3 gr/m2 ıİ 24 ȫȡİȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞȘȢ
ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ ıİ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ 38ȠC ± 0,5 ȠC țĮȚ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ 90% ± 2%.

(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȖȚĮ įȚĮʌȑȡĮıȘ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 1.3.3 – ǿǿ 3 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ AFNOR NF P
84-206-1 (DTU 43.3) .

5.3

ǼʌȓʌİįȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm μİ ȥİȣįĮȡȖȣȡȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ
ʌȡȩıșİĲȘ ȕĮĳȒ ĳȠȪȡȞȠȣ

(ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
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ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ μİ ʌȠȞĲĮȡȚıȚȑȢ
ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ μİ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.3.2 țĮȚ ʌȓȞĮțĮ 27).

5.4

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌȠ İʌȓʌİįĮ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ, ıĲȡĮĲȗĮȡȚıμȑȞĮ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩĲĮȞ:
-

ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 13 ȑȦȢ 18)

-

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ μİĲȫʌȘȢ ıĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

-

ȩĲĮȞ ʌȡȩțİĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ.

ȉĮ μȑĲĮȜȜĮ ʌȠȣ İȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:

5.5

-

ĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Ȓ ĲĮ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ʌȐȤȘ t0,75 mm

-

ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ ıİ ʌȐȤȘ t0,65 mm

-

ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ıİ ʌȐȤȘ t0,80 mm

-

ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȤĮȜțȠȪ ıİ ʌȐȤȘ t0,50 mm.

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ
AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) ıİ ʌȐȤȘ ĲȑĲȠȚĮ ʌȠȣ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȩμȦȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 21, 22, 23 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 10.1.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ:
1. ĲĮ ĳȪȜȜĮ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ ĲȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ įȣȞĮĲȑȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ,
2. ȠȚ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ, įȚĮıĲȐıİȦȞ ʌȜĮțȫȞ 60/45 cm İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 50 mm
İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ țĮȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) .
ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ȚįȓȦȢ ĲĮ ʌȡȫĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ țĮȚ ıİ țȐμȥȘ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ țİȞȐ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ ĲȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.5 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ 1415 ).

5.6
5.6.1

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 100/25 Ȓ 100/40 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.3.1 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01) țĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,0 Kg/m2 ȖȚĮ μİȡȚțȒ țȩȜȜȘıȘ
ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȑȞĲȠȞȘȢ țĮȚ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȓ
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ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ ȦȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
5.6.2

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
2.5 ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ 2 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
2.17 ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȦȢ ȐȞȦ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȦȢ țĮȚ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ 19, 20, 21, 23 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5.6.3

ȂİμȕȡȐȞİȢ PVC

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 μȩȞȠ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌȤ ȤȐȜȚțİȢ) ıİ ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ 5% , Ȓ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ
țȩȜȜȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
5.6.4

ȈȣμʌȚȑıȚμȠ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ

ȆȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ İȓȞĮȚ ĮıȣμʌȓİıĲȠ (ʌȤ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ), ȠʌȩĲİ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ ȡȦȖμȑȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲİȢ.
5.6.5

ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȑȞĮȞĲȚ įȓȠįȠȣ ĮȑȡĮ

(ıȤȒμĮ 35)
ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ İȓȞĮȚ șİȡμȑȢ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ įİȞ
țȣțȜȠĳȠȡİȓ ĮȑȡĮȢ ʌȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȑȡĮ ȠȚ
ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ İȐȞ ĮȣĲȑȢ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİĲȫʌİȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 33, 34, 36, 37, 39, 40.
īȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮĳȡȫįȘ ıȣμʌȚȑıȚμĮ ıȣȞșİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞĮ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 35
įȚĮĲȠμȒȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, μİ μİĲȫʌȘ İʌİȞįȣμȑȞȘ μİ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ
ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ȞİȪȡȦıȘȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıĲİȡȑȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ.
ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİĲȫʌİȢ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ (ıȩțȠȡȦȞ) ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĳȪȜȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩμȠȚȠ
μİ ĮȣĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, Ȓ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıȣȞȑȤİȚĮ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ

5.7

ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ

5.7.1

ȂİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȦȞ 100 gr/m2 μİȖȐȜȘȢ ĮțĮμȥȓĮȢ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ, ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ ȓȞİȢ
ȣȐȜȠȣ țĮȞȠȞȚțȒȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ȤȦȡȓȢ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ, İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ȑȞĮ ĳȪȜȜȠ. ȉȠ ʌȓȜȘμĮ ĮȣĲȩ, ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ İμȕȐʌĲȚıȘ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 50ȠC
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ȩıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μİ ĲȠ 70% ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İμȕȐʌĲȚıȘ.
ȉĮ įȣȞĮμȠμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:

16

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ ȑȞȞȠȚİȢ t6 daN/cm

-

İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ ȑȞȞȠȚİȢ t1,2%.
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5.7.2

ȂİĲĮȟȪ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȓȜȘμĮ μȘ ȣĳĮȞĲȫȞ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ ȕȐȡȠȣȢ t170 gr/m2 μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȠȜȣİșȣȜȑȞȚȠ, ĲȠ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, ĲȠ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ Ȓ ĲȠ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ.

5.8

ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

5.8.1

ȈĲİȡȑȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȈĲȑȖȘȢ
1. ȊȜȚțȐ
ȈĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 4 țĮȚ 5 įȓįİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȦȢ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȣĲȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ǼȓįȠȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ
ǼȓįȠȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

Ɣ
ż

ǼȓįȠȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ/ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ
ʌȐȤȠȢ

ǺȓįİȢ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ
țĮȚ ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ

ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ Ȓ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ
ȕȓįİȢ ȖȚĮ ȟȪȜĮ

ȀĮȡĳȚȐ μİ
İțʌȣȡıȠțȡȩĲȘıȘ

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıȤȒμĮ 6

Ɣ

-

ż

ȈțȣȡȩįİμĮ μİ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ
μİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ʌȐȤȠȣȢ et2,5
mm ıȤȒμĮ 7

Ɣ

-

ż

ȄȪȜȚȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȪȥȠȣȢ t80 mm
ıȤȒμĮ 6

-

Ɣ

-

İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ.
ǹȣĲȒ Ș ĲİȤȞȚțȒ ĮʌĮȚĲİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 5 – ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȉȪʌȠȢ

ǻȚȐıĲĮıȘ

ȊȜȚțȩ

ǺȠȘșȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ǺȓįİȢ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ
țĮȚ
ĮȣĲȠȕȚįȠȪμİȞİȢ

ĭt5,5 mm
(μİĲȡȠȪμİȞȘ İʌȓ ĲȦȞ
İȜȚțȫıİȦȞ) ȂȒțȠȢ
ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȑȢ
ȠȚ İȜȚțȫıİȚȢ

ǼȞĮșȡĮțȫμİȞİȢ Ȓ
ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ *

- ȆȜĮțȑĲİȢ İȜȐȤȚıĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 15x30x1,5 mm, ȡȠįȑȜİȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
15 mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
1,5 mm

ȀĮȡĳȚȐ μİ
İțʌȣȡıȠțȡȩĲȘıȘ
ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ Ȓ
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ
ȕȓįİȢ ȟȪȜȠȣ

*

ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ
ȈĲȡȚĳȫȞȚĮ ĭt8 mm
(μİĲȡȠȪμİȞȘ İʌȓ ĲȦȞ
İȜȚțȫıİȦȞ) ǺȓįİȢ
ĭt6 mm μȒțȠȣȢ
ȫıĲİ ȞĮ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ
50 mm

ǼȞĮșȡĮțȫμİȞİȢ Ȓ
ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ *

ȆȜĮțȑĲİȢ țĮȚ ȡȠįȑȜİȢ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ

īȚĮ ȤĮμȘȜȒ, μȑıȘ țĮȚ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȕȚįȫȞ μİ șİȡμȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ ȕȐȡȠȣȢ
450 gr/m2 İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ. īȚĮ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

2. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ʌȠȣ μİĲȡȫȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ
ĲȠȣ ʌȡȠĲȪʌȠȣ AFNOR XP P 30-314 țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ:
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5.8.2

©

Ǽȁȅȉ

-

ıİ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ĮʌȩıʌĮıȘ (İȟȩȜțİȣıȘ)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ 600 daN țĮȚ

-

ıİ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İȟȩȜțİȣıȘ μİĲĮȟȪ 300 țĮȚ
600 daN.

ȈĲİȡȑȦıȘȢ ȡĮĳȒȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

(ıȤȒμĮ 30)
1. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȡĮĳȒȢ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 6
ȆȓȞĮțĮȢ 6 - ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȡĮĳȒȢ
ȉȪʌȠȢ

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ mm

ȊȜȚțȩ

ǹȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ

ĭt4,8 μȒțȠȢ t16

ǹȞȠȟİȓįȦĲİȢ

ǼțĲȠȞȠȪμİȞȠȚ ȒȜȠȚ μİ
İĳİȜțȣıμȩ

ĭt4,8

ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȚ

ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȕȓįİȢ țĮȚ ȒȜȠȚ μİ μȘ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıİȢ țİĳĮȜȑȢ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȩĲĮȞ Ș ȞİȪȡȦıȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌİȞįȣșİȓ μİ
ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.2.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İȟȩȜțİȣıȘ, μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ
100 daN ıȪμĳȦȞĮ μİ įȠțȚμȑȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞĮ țĮĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ AFNOR XP P 30-314.

5.9

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓĲİ μİ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ, İȓĲİ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
5.9.1

ȊȜȚțȐ țȩȜȜȘıȘȢ

ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5.9.2

ȊȜȚțȐ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĮıĲȐȡȚ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ CUTBACK ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1 țĮȚ 9.1.3.2 – 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5.9.3

ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ μȓĮ μİĲĮȜȜȚțȒ ȡȠįȑȜĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ ʌȜĮțȑĲĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ıȪȞįİıȒȢ ĲȘȢ
μİ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ.
5.9.3.1 ȇȠįȑȜİȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲİȢ
(ıȤȒμĮ 62, 63)
ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
5.1 – 1 țĮȚ 5.1 – 2.
ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȘ įȚȐμİĲȡȠ 70 mm, ʌȐȤȠȢ 0,75 mm țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮ 62, 63).
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ȅȚ ʌȜĮțȑĲİȢ ȑȤȠȣȞ ȚıȠįȪȞĮμȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ țĮȚ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ μİ ĮȣĲȑȢ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮȚ ȠȚ ȡȠįȑȜİȢ țĮȚ ȠȚ ʌȜĮțȑĲİȢ ȑȤȠȣȞ ıĲȡȠȖȖȣȜİȣμȑȞİȢ ĮțμȑȢ țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ țİȞĲȡȚțȒ ıțȐĳȘ
ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ, ȫıĲİ Ș țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıİ ĮȣĲȒ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȠȚ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ țĮȚ Ș ıțȐĳȘ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ
μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȪȡȠȚ (GOUJONS) ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞįİıȘ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲĮȢ μİ ĲȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 7, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȚįȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĲȠȣȢ ʌȪȡȠȣȢ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ** ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 7).

5.10 ȊȜȚțȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıĲİȖȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ-ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ d5%
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ȤĮȜȓțȦȞ (ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ Ȓ ıʌĮıĲȫȞ) įȚĮıĲȐıİȦȞ 5/15 mm, ʌȐȤȠȣȢ ıĲȡȫıȘȢ 30 mm
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ʌȓȜȘμĮ μȘ ȣĳĮȞĲȫȞ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ ȕȐȡȠȣȢ t170
gr/m2 (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.7.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

5.11 ȊȜȚțȐ ȖȚĮ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ıĲĮ
įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ d5%
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȤȣĲȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȐȠʌȜĮ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ ıĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞĮ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ İʌȓ ıĲȡȫıİȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Ȓ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ȤȦȡȓȢ țȠȞȓĮμĮ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ.

5.12 ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ȑʌȠȞĲĮȚ ĮȣĲȫȞ, ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01.

5.13 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01.

6

ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮȢ (performance) ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ μİ
ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ-ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμĮĲĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮĲȦ ȞİȣȡȦıİȦȞ

Ǿ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ıȪȞșİĲȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ, țĮȚ ĲȦȞ
țȜȓıİȦȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ, İȟȐȡĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĲȚȢ țȐșİ μȠȡĳȒȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘȢ, țĮȚ
İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ μİ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ, ȦȢ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ıȪȞȠȜȠ, ĲȩıȠ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȩıȠȞ țĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ:

6.1

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ:
1. Ǿ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ (ȕȜȑʌİ ȑȞȞȠȚĮ ĮȣĲȒȢ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 11) țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ ĮİȡȓȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȤȡȒıİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ĲĮ ʌȜȑȠȞ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȣȜȚțȐ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȒȢ ĲȠȣ, μİ ĲȠ ıțİȜİĲȩ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
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ıĲȠȚȤİȓĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ȣʌİȡțİȓμİȞȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. Ǿ μİȜȑĲȘ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ, ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, ĲȦȞ
ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ ʌȡȩıșİĲȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİĲȐ
ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲȐ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 7, 8 țĮȚ 12 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
3. ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȚ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȒȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 9 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
4. ȅ ĲȡȩʌȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȫıĲİ:
- ĲȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ μȘȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
- Ǿ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
5. ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒ, Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȩĲĮȞ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
6. Ǿ μİȜȑĲȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țȑȜȣĳȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ
șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ, ıĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıȣȞȐȞĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ (ȕȜȑʌİ țİĳȐȜĮȚȠ 12 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

6.2

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȘșȠȪȞ ȠȚ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ:
1. ȉȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ-ȈĲȑȖȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 7 țĮȚ 8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
2. ȉȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
3. ȉȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ʌȡȠȢ ĮȣĲȒ
μİĲĮțȓȞȘıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. ȉȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
5. ȉȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩĲĮȞ
įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

7

ȀĮȞȩȞİȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țȜȓıİȦȞ țĮȚ ıțİȜİĲȠȪ ıĲȑȖȘȢ-įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

7.1

ȀȜȓıİȚȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ D1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)).
ǻȓįȠȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ ıțİȜİĲȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ İʌȓʌİįĮ ĮȣĲȒȢ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ įȚȐĳȠȡĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ, ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 3.
1. ȀȜȓıİȚȢ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȤȒμĮ 5).
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ μİ 3%. ȁĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȦȞ įȡȐıİȦȞ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȫȞ
ĳȠȡĲȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȑμμİıȦȞ (İȡʌȣıμȠȪ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ) ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ȠȚ İʌȓ
ĲȩʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1%.
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2. ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȑȖȘȢ μİ țİȞĲȡȚțȩ μİ țȜȓıȘ ȜȠȪțȚ t0,5% μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țȐșİĲĮ ıĲȠ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 6).
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ țȜȓıȘ ĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 3%.
ǹʌȠμĮțȡȣȞȩμİȞȘ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ μİȚȠȪĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ μȘįİȞȚțȒ țȜȓıȘ ıĲȠ
ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ıĲȠ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 6).
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ıțİȜİĲȩȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȜȠȪțȚ, İȓȞĮȚ ĮȣĲȩȢ ʌȠȣ
įȚĮμȠȡĳȫȞİȚ ĲȘȞ țȜȓıȘ.
3. ȀȜȓıİȚȢ ıĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮ 2)
ǼȓȞĮȚ ʌĮȡĮįİțĲȑȢ ȩȜİȢ ȠȚ țȜȓıİȚȢ ĮțȩμĮ țĮȚ ȠȚ μȘįİȞȚțȑȢ Įȡțİȓ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıİ μȚțȡȑȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ
ĲĮ ıĲȩμȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȘȜȫȞ, ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ.

7.2

ȈțİȜİĲȩȢ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ D2 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3) )
ȅ ıțİȜİĲȩȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

μİĲĮȜȜȚțȩȢ

-

Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȟȪȜȚȞȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ İĳİȜțȣıșȑȞĲȦȞ țĮȜȦįȓȦȞ Ȓ İʌȓ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțİȜİĲȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, įİȞ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ș ıȣμμİĲȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȘȞ
ȩȜȘ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ (ʌȤ ĮȞĲȚĮȞȑμȚĮ) Ȓ ıĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ İȣıĲȐșİȚĮ (ʌȤ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠ
țȐșİĲȩ ĲȠȣȢ İʌȓʌİįȠ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ).
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ Įʌȩ ȣʌȑȡȕĮıȘ
İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ȜȩȖȦ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ D2.1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȘȢ
AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3 )):
ȉȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲȘȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ıİ ȑȞĲȠȞİȢ ȕȡȠȤȠʌĲȫıİȚȢ ȩĲĮȞ ȠȚ ıĲȑȖİȢ ȑȤȠȣȞ
İʌȓʌİįĮ μİ țȜȓıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȑıĮ, ȩʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
(ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6) Ȓ ȑȤȠȣȞ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ (ıȤȒμĮĲĮ 7, 49 ȑȦȢ 52).
ȉȩĲİ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (įȚțĲȣȫμĮĲĮ –
ĲİȖȓįİȢ – ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ) ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ İʌȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ĮʌȠȤİĲİȣȩμİȞȘ ʌĮȡȠȤȒ ȠμȕȡȓȦȞ ʌȠȣ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ μȓĮ ȗȫȞȘ ȡȠȒȢ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ȞİȡȫȞ țȣȡȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞİʌĮȡțİȓȢ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȞİȡȫȞ, Ȓ ȑȤȠȣȞ μİ ĲĮ ȤȡȩȞȚĮ μİȚȦμȑȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ.
ȉȠ ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠ Ȟİȡȩ ʌȡȠțĮȜİȓ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȠ ȜȠȪțȚ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ μİ ĲȘ
ıİȚȡȐ ĲȠȣȢ İʌĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, įȘμȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ țĮȚ İʌȚʌȡȠıĲȚșȑμİȞİȢ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ.
Ǿ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ʌȜȒȡİȚȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ ȖȚĮ ĲĮ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĳȠȡĲȓĮ ȞİȡȠȪ İțĲȩȢ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ĲȦȞ ĲȐıİȦȞ țĮȚ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲĮ μȩȞȚμĮ țĮȚ țȚȞȘĲȐ ĳȠȡĲȓĮ ȩʌȦȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȜȚμĮĲȚțȐ.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ F țĮȚ G ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3) ȦȢ țĮȚ ʌȓȞĮțĮ 12 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ
įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.2.6.3 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 48 ȑȦȢ 50
ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ʌȜİȣȡȚțȐ ıĲȩμȚĮ ıİ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ.

7.3

ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.1 ĲȘȢ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ ıĲȘ ıĲȑȖȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮțȡĮȓĮ
ȜȠȪțȚĮ, ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 4.
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Ǿ ȦȢ ȐȞȦ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȡȠȒ ȞİȡȫȞ İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ țȜȓıİȚȢ.

7.4

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ D 2.2 ĲȠȣ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)
7.4.1

ȀȠȚȞȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ

Ǿ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȘ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ.
ȅȚ İįȡȐıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤİȓȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ (ıȤȒμĮ 10).
ȅȚ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ, țȠȡĳȚȐįİȢ, ĮțμȑȢ, ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ,
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȅȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓİȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ (ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ μİĲȐȜȜȦȞ, ȟȪȜȦȞ ȑȞĮȞĲȚ μȣțȘĲȫȞ țĮȚ
ȟȣȜȠĳȐȖȦȞ İȞĲȩμȦȞ) ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
7.4.2

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ
1. ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ ıțİȜİĲȩȢ
(ıȤȒμĮ 7 țĮȚ 8)
-

ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ: ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 40 mm

-

İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ įȚĮĲȠμȒȢ: 1,5 mm

-

ȅ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ
șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ:

-

ȆİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm İȐȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ 40 mm țĮȚ ĲȦȞ
60 mm

-

ȆİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 20 mm İȐȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 60 mm

-

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ μİĲĮȟȪ 1,5 mm țĮȚ 2,5 mm įȚʌȜĮıȚȐȗİĲĮȚ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȚȢ ȗȫȞİȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ.

2. ȄȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȠ ȪȥȠȢ 80 mm țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 60 mm
(ıȤȒμĮ 8).
ȅ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ, μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ
įȚʌȜĮıȚĮıμȩȢ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ʌȡȩıșİĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Ȓ
μİĲĮȜȜȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ȖȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ.
3. ȈțİȜİĲȩȢ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ μİ İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ȩʌȦȢ
ıĲȠ ıȤȒμĮ 9 μİ ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȓıȠ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 2,5 mm.
ȉȠ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ 235 ȃ/mm2.
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȥİȣįĮȡȖȣȡȦμȑȞİȢ İȞ șİȡμȫȞ Ȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ μİ İȚįȚțȩ
ȤȡȫμĮ.
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ȅ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 mm (ıȤȒμĮ 11).
Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ
ʌȑȜμĮĲȠȢ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ıĲȡȫıİȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ʌȐțĲȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 9 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
ĮȞĮμȠȞȑȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȞĮ ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȘșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠȢ İȞıȦμȐĲȦıȘ
įȚĮĲȠμȑȢ (ıȤȒμĮ 10).
4. ĭȑȡȠȞĲİȢ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȜȚșȠįȠμȒ Ȓ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 9 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıİȞȐȗ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȣ ıĲȘ ıĲȑȥȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ μİ İȚįȚțȑȢ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțμİĲȐȜȜİȣıȘ țĮȚ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ
ıİȞȐȗ ıĲȘȞ ȩȜȘ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ.

7.5

ǼįȡȐıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ D2.3 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ D ĲȠȣ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3) țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 11 ȑȦȢ 26).
7.5.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ

(ıȤȒμĮ 12)
ǵĲĮȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȠȕȩȜȠȣ ĲȠ İȪȡȠȢ
ĲȘȢ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȇ/10 ȩʌȠȣ ȇ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 30 cm.
7.5.2

ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țȜȓıȘȢ ıĲȑȖȘȢ

(țȠȡĳȚȐįİȢ, ȜȠȪțȚĮ, ĮțμȑȢ)
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ İįȡȐıİȦȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ:
-

Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ įȘȜĮįȒ İȐȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠȞ țȠȡĳȚȐ, ıĲȠ ȜȠȪțȚ Ȓ
ıĲȘȞ ĮțμȒ.
ǹʌȩ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ.
ǹʌȩ ĲȘ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȘ ȖȦȞȓĮ Į ĲȘȢ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȩ țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȩʌȠȣ ȠȚ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȐȞ Ș ȖȦȞȓĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ:

-

ĲȦȞ 174Ƞ ȖȚĮ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ

-

ĲȦȞ 186Ƞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮțμȑȢ.

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ Ș ȑįȡĮıȘ İȓȞĮȚ μȠȞȒ Ȓ įȚʌȜȒ. ǵĲĮȞ İȓȞĮȚ μȠȞȒ, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠ ȐȞȦ ʌȑȜμĮ ĮȣĲȒȢ ȞĮ
İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ.
1. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ (ıȤȒμĮ 13)
ǼȐȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ
ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȘ ıȣȞȐȞĲȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ (ıȤȒμĮ 13Į).
ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ȩĲĮȞ Ș ȖȦȞȓĮ Į!186Ƞ (ıȤȒμĮ 13b).
2. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ȤȦȡȓȢ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 1 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ)
Ȃİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ
ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ıĲȠ ıȘμİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ (ıȤȒμĮ 14Į). ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȑįȡĮıȘȢ ȩĲĮȞ Ș ȖȦȞȓĮ Į İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 174Ƞ (ıȤȒμĮ 14b).
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3. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘ ıȣμȕȠȜȒ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
įȚʌȜȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 40 cm, ȫıĲİ ȞĮ
ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 15).
Ǿ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 cm ȩĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ıȣμȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȤȒμĮ 16).
4. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ȣʌȩ țȜȓıȘ İțĲȩȢ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 14Į) țĮȚ ĲȚȢ ĮțμȑȢ (ıȤȒμĮ 15).
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ Ș țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ ıĲȠȚȤİȓȠ
ȑįȡĮıȘȢ ıĲȘȞ ĲȠμȒ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ.
ȉȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ İȓȞĮȚ μȠȞȩ ȩĲĮȞ Įt174Ƞ ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 60 mm
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ (ıȤȒμĮ 14b).

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ įȚʌȜȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ ȩĲĮȞ Į174Ƞ.
Ǿ ĮȣĲȒ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ μİ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ
țȡȚĲȒȡȚȠ μȠȞȠȪ Ȓ įȚʌȜȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ Įd186Ƞ Ȓ Ș Į!186Ƞ.
5. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ μİ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐȞĲȚ ĲȘȢ ȑįȡĮıȘȢ, ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 5 cm Įʌȩ ĲȘ ȖȦȞȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞİȚ ĲȠ ȜȠȪțȚ (ıȤȒμĮ 18Į).
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȩĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ İȓȞĮȚ țĮĲȐȞĲȚ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ Ș ȦȢ
ȐȞȦ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 20 cm (ıȤȒμĮ 18b).
ȅȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ μİȖȐȜȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȞİȡȠȪ
ıĲȠ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ.
6. ǼįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȜĮȧȞȫȞ ȩȥİȦȞ
ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 20).
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮ ıȣȞİȤȑȢ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ (ĲİȖȓįĮ) İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȑȞĮ ȖȦȞȚĮțȩ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ.
7. ǼįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓȠ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ȩȥİȦȞ Ȓ
μİıȠĲȠȚȤİȚȫȞ μİ İʌȑȞįȣıȘ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȓĮ ĲİȖȓįĮ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȦȞȚĮțȩ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 21, 22, 23 ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ĲİȖȓįĮ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıȦȜȘȞȓıțȠȣ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ ıȣμʌȚİıșİȓ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ ĲȘ ıȪıĳȚȟȘ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮ 86).
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 22 țĮȚ 23 įȓįȠȞĲĮȚ ĲȡİȚȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȘȞ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ
ȖȦȞȚĮțȠȪ ĲİȡμĮĲȚțȠȪ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ıĲȘȡȚȤșİȓ Ș İıȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ.
8. ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.
ȉĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ Įȡμȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ ĮȣĲȠȪ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ Ƞ
ʌȡȩȕȠȜȠȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ȞĮ ȑȤİȚ ȐȞȠȚȖμĮ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȠȣ ȇ/10 ȩʌȠȣ ȇ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ
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μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ
30 cm (ıȤȒμĮ 24).
9. ǼįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ įȚĮıȤȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ Įʌȩ ʌȐıȘȢ
μȠȡĳȒȢ ĮȖȦȖȫȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, μİĲȡȠȪμİȞȘ
țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ, İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 cm ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ,
μȚțȡȠĲȑȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ ĲİȖȓįȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 25, 26).

8

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ
țĮȚ İȜĮıμȐĲȦȞ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ

8.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.3 ĲȠȣ AFNOR P 84206-1 (DTU 43.3)).

8.1.1 ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ȞİȣȡȫıİȦȞ – İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
(ȈȤȒμĮĲĮ 27, 29, 31)
ȆĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ İȓĲİ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ
țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İȓĲİ țȐșİĲĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ Ș ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȚȩĲȚ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș
țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ȞİȡȠȪ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
Ǿ İȖțȐȡıȚĮ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
50 mm.
ȅȚ ʌȜİȣȡȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ «șȘȜȪțȦμĮ» ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȡĮĳȒ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.8.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.2.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ ʌȡȠȕȩȜȠȣ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ țĮĲȐ μȒțȠȢ țȠʌȒ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȠ
μȒțȠȢ ĮȣĲȠȪ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 10 cm, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ Ș ȞİȪȡȦıȘ țĮȚ Ș ıȪȞįİıȘ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ
ȡĮĳȒ ĮȞȐ 50 cm (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.8.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ıȤȒμĮ 32.
8.1.2

ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ

8.1.2.1

īİȞȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ Rc
t600 daN (ȆȓȞĮțĮȢ 8)

Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ:
x

ǹʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ țĮȚ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.

x

ǹʌȩ ĲȠ İȐȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ.

x

ǹʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ ȕĮȡȚȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ.

x

ǹʌȩ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (İʌȓʌİįȦȞ Ȓ țĮμʌȪȜȦȞ).

ǵĲĮȞ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İȓȞĮȚ μȚĮ țȐșİ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ (ıȤȒμĮ 27) șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣıĲȘμĮĲȚțȐ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ
ıİ țȐșİ țĮĲȐ μȒțȠȢ İʌȚțĮȜȣʌĲȩμİȞȘ ȞİȪȡȦıȘ μİ ȐȜȜȘ (ıȤȒμĮ 27,29). īȚĮ ĲȚȢ İȞįȚȐμİıİȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ,
ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ μȚĮ ĲİȖȓįĮ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ (ıȤȒμĮ 29).
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ǼȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ȩĲĮȞ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘ
μİĲĮȟȪ 300 daN țĮȚ 600 daN (ȆȓȞĮțĮȢ 9)

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.1.2.1.
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ıĲİȡȑȦıȘȢ Rct 600 daN.
ǵʌȠȣ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ½ ıȘμĮȓȞİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ, țȐșİ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ǵʌȠȣ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ 1/1 ıȘμĮȓȞİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ ıĲİȡȑȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 8 – ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ Rc t600 daN

ȀȜİȚıĲȩ Ȓ
ĮȞȠȚțĲȩ
țĲȓȡȚȠ (1)

ǶȥȠȢ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ

ǽȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ (2)
ĬȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȞİμȠ
(3)

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘ
ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ
ĲȚȢ șȑıİȚȢ
d 20 m
ȀȜİȚıĲȩ

! 20 m

x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

½

x ȀĮȞȠȞȚțȒ

½

x ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

½

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ
ĲȚȢ șȑıİȚȢ
ǹȞȠȚțĲȩ

d 20 m

x ȀĮȞȠȞȚțȒ
x ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

! 20 m

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

1

½

1

ǺȜȑʌİ

½

1

1

½

1

ǺȜȑʌİ

½

1

/1

ǺȜȑʌİ

/1

/1

½

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:
x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

½

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

ȈĲİȖȐȞȦıȘ μİ ȕĮȡȚȐ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

/1

½

/1

1

/1

1

/1

ǺȜȑʌİ

/1

īȚĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 20 m, Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ
ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȘ ıȤȑıȘ
ȩʌȠȣ:







1.5.D.L.E
n

d Rc

D İȓȞĮȚ ĲĮ ĮțȡĮȓĮ ĳȠȡĲȓĮ ȣʌȠʌȓİıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ıİ daN/m2 μİȚȦμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ȕĮȡȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
L ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
e Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıİ (m): ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȑȞĮ
μİĲĮȟȩȞȚȠ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ, Ȓ įȪȠ μİĲĮȟȩȞȚĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ
μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ įȪȠ ȞİȣȡȫıİȚȢ.
n ȖȚĮ țȐșİ ıĲİȡİȠȪμİȞȘ ȞİȪȡȦıȘ: n= 1 ȖȚĮ μȠȞȒ ıĲİȡȑȦıȘ n=2 ȖȚĮ įȚʌȜȒ ıĲİȡȑȦıȘ
Rc İȓȞĮȚ Ș ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ daN.

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȅ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ (μȚĮ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ Ȓ μȚĮ ĮȞȐ įȪȠ) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȖȚĮ țĲȓȡȚȠ ȪȥȠȣȢ d 20 mm. ǹȣĲȩȢ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıĲȠ
įȚʌȜĮıȚĮıμȩ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ Ȓ ıĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
μȘȤĮȞȚțȒ İʌȚĲİȜİıĲȚțȩĲȘĲĮ (PERFORMANCE) (μİĲĮȟȩȞȚĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĮȞȠȓȖμĮĲĮ) İȓȞĮȚ ȣʌİȡįȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȘμȑȞĮ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ μȠȞĮįȚțȒ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ȣʌȠʌȓİıȘȢ.
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ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ıĲİȡȑȦıȘȢ 300 daN Rc 600 daN
ǵʌȠȣ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ 1/1 ıȘμĮȓȞİȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ǵʌȠȣ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ 2/1 ıȘμĮȓȞİȚ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ ıĲİȡȑȦıȘ ıİ țȐșİ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ (5).
ȆȓȞĮțĮȢ 9 – ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ 300 daN Rc 600 daN

ȀȜİȚıĲȩ Ȓ
ĮȞȠȚțĲȩ
țĲȓȡȚȠ (1)

ǶȥȠȢ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ

ǽȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ (2)
ĬȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȞİμȠ
(3)
ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ
șȑıİȚȢ

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

ȀȜİȚıĲȩ

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

1/1

x ȀĮȞȠȞȚțȒ

1/1

ȆİȡȓμİĲȡȠȢ
țĮȚ İȚįȚțȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ȈĲȑȖȘȢ (4)

1/1

2/1

1/1

2/1

1/1

2/1

1/1

2/1

2/1

ǼțĲİș

2/1

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ǺȜȑʌİ

ǺȜȑʌİ

ȆȓȞĮțĮ 9

ȆȓȞĮțĮ 9

x

ȀĮȞȠȞȚțȒ
ʌİȡȚȠȤȒ
ȈĲȑȖȘȢ

1/1

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:
d 20 m

ȈĲİȖȐȞȦıȘ μİ ȕĮȡȚȐ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘ

İȚμȑȞȘ
! 20 m

ǽȫȞȘ ǿ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ
șȑıİȚȢ

1/1

ǽȫȞȘ ǿǿ ȖȚĮ șȑıȘ:
ǹȞȠȚțĲȩ

d 20 m

x ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

1/1

x ȀĮȞȠȞȚțȒ

2/1

2/1

ǼțĲİș

2/1

ǵȜİȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ șȑıİȚȢ

ǺȜȑʌİ

ǺȜȑʌİ

ȆȓȞĮțĮ 8

ȆȓȞĮțĮ 8

x
İȚμȑȞȘ
! 20 m

ǺȜȑʌİ ȆȚȞȐțĮ 8 ȖȚĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 20 m.
8.1.2.3

ǻȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ İȞįİȓȟİȚȢ 1 ȑȦȢ 5 ĲȦȞ ʌȚȞȐțȦȞ 8 țĮȚ 9

ǲȞįİȚȟȘ 1 (țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ țĲȓȡȚȠ)
ǲȞĮ țĲȓȡȚȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȞ ȐȞİμȠ μ% ȩĲĮȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ
ĮȞȠȓȖμĮĲĮ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ ĲȠ μ% ĲȘȢ
ȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ȕĮșμȩ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, ĲĮ țĲȓȡȚĮ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
ȀĲȓȡȚĮ țȜİȚıĲȐ: ȩĲĮȞ Ș μȑıȘ ĲȚμȒ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ țĮȚ μȚțȡȫȞ
ȠμȠȚȩμȠȡĳȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ 5%. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡĮȖμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ȖȚĮ țĲȓȡȚĮ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢ Ȓ țĮĲȠȚțȓĮȢ țȠȚȞȠȪ.
ȀĲȓȡȚĮ ĮȞȠȚțĲȐ: ȩĲĮȞ ȑȞĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲȐ ĲȠȣȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ Ȓ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıİ
įİįȠμȑȞȘ ıĲȚȖμȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ȓıȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 35% - Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĲȠȓȤȦμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȑȞĮ
İȜİȪșİȡȠ ȐȞȠȚȖμĮ Ȓ ĮȞȠȚȖȩμİȞĮ ĲμȒμĮĲĮ įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ, ıȣȞȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ ĲȡȓĲȠȣ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ. (ǺȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ REGLES DEFINISSANT LES
EFFES DU VENT SUR LES CONSTRUCTIONS - DTU ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǿǿǿ 1.3.1.3)
ǲȞįİȚȟȘ 2 ǽȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ
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ǽȫȞİȢ μİ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĮȞȑμȠȣ VREF.
ǽȫȞİȢ ǿ ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ VREF ȓıȘ μİ 30 m/sec Ȓ 108 km/ȫȡĮ.
ǽȫȞİȢ ǿǿ ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘ șȐȜĮııĮ VREF ȓıȘ μİ 36 m/sec Ȓ
120,6 km/ȫȡĮ. (ǺȜȑʌİ ǼȣȡȦțȫįȚțĮ 1)

ǲȞįİȚȟȘ 3 – șȑıİȚȢ țĲȚȡȓȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ –
(μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĲȦȞ İȞĲȩȢ ʌȩȜİȦȞ țĲȓȡȚĮ)
1.

ȆȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ
ȜȩĳȠȣȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȑμȠȣȢ.

2.

ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȚĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ
μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 10%.

3.

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ
10 km Įʌȩ ĲȘȞ ĮțĲȒ.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ȈȣȖȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ (ȕȜȑʌİ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
REGLES DEFINISSANT LES EFFES DU VENT SUR LES CONSTRUCTIONS - DTU).

ǲȞįİȚȟȘ 4
ȈĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ ıĲĮ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ ıİ μȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȡȓʌȠȣ 2 m țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ȑȞȞȠȚĮ (ıȤȒμĮ 31).
ȈĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ, ȜȠȪțȚ μİ țȜȓıȘ, țȠȡĳȚȐȢ, ĮțμȒ, ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ,
įȚȐĳȠȡĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ) Ș ıĲİȡȑȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȐșİ ȞİȪȡȦıȘ ıĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ĳȑȡȠȞ
ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ.
ǲȞįİȚȟȘ 5
ȅȚ įȪȠ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ ȞİȪȡȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ
600 daN. ǹȣĲȒ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 8 țĮȚ 9.
8.1.3

ǹȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ – ĲİȖȓįȦȞ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ μȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ:



8.2

μİ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ įȡȩıȠȣ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ
ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ μȚĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȩʌȦȢ ȠȚ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲİȖȓįȦȞ ʌȠȣ șĮ ȑȡșȠȣȞ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ μȚĮ ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
ĮȣĲȫȞ İȓȞĮȚ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĲȠȞȘ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ȜȩȖȦ ĮįȣȞĮμȓĮȢ ĮİȡȚıμȠȪ.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ Įʌȩ İȜȐıμĮĲĮ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ

(μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 6 ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3)) țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 58)
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ țĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11 ȦȢ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 1, ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 58, 67 ȑȦȢ 87 țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:

28

1.

ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țİȞĲȡȚțȐ Ȓ ĮțȡĮȓĮ, İȞįȚȐμİıĮ μİ țȜȓıȘ)

2.

ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ

3.

ıĲȠȣȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ țĮȚ μİĲȫʌİȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ

4.

ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮțȡĮȓĮȢ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌİȡȣȥȦșİȓ Ȓ ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ

5.

ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ıĲİȖȒȢ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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6.

ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

7.

ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ

8.

ıĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ șȩȜȦȞ ĳȦĲȚıμȠȪ, ĮİȡȚıμȠȪ Ȓ țĮĲĮʌĮțĲȫȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ țĮʌȞȫȞ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǵĲĮȞ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȩμȦȢ įȚĮ
μȑıȠȣ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȚȢ țȐĲȦșİȞ ĲİȖȓįİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘ
ıȪıĳȚȟȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ĳĮȚȞȩμİȞȠȣ, Įȡțİȓ ȞĮ ʌĮȡİμȕȜȘșİȓ ıȦȜȘȞȓıțȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ ĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ
ıĲİȡȑȦıȘȢ.

8.2.1

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 1 țĮȚ 2 ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 25 cm įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ
ĲȘȞ ĮıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 13 ȑȦȢ 18 țĮȚ 24.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ĮȞȐ 50 cm.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ (ʌ.Ȥ. ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 7) ĲȠ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ șĮ ȑȤİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ȪȥȠȣȢ 15 cm
ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20% țĮȚ ȪȥȠȣȢ 25 cm ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ ! 20 cm.
8.2.2

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ μİĲȫʌİȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
1. ȃİȡȠıĲȐȜĮțĲİȢ
ȈĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ İȜİȪșİȡȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ
ȑȜĮıμĮ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ
ĲĮ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ (ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 37).
2. ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ
įİȪĲİȡȠ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 34 Ȓ ĲȠ ıȤȒμĮ 38.
3. ȂİĲȫʌİȢ ıĲȑȖȦȞ
ȈĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ ȩʌȠȣ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ
ĲİμȐȤȚȠ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 39 ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ μȚĮȢ μİĲȫʌȘȢ.
4. ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌĮȚĲİȓ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 40
ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ, ĲȘ ıȪȞįİıȒ ĲȘȢ μİ ĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, țĮȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ ĮȣĲȒȢ ȣʌȩ țȜȓıȘ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 40 ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-06-02-04.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
ȆȓȞĮțĮ 10.
x ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ AFNOR NFD 10-203-1 (DTU 20-12)

ȆȓȞĮțĮȢ 10 - ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ
ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ
ȈĲȑȖȘȢ
(m2)

ǼȜȐȤȚıĲȘ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su (cm 2)
ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲȠ ȜȠȪțȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0% (et 0,5%)

t 0,5%

t 1%
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: ǻȚĮĲȠμȑȢ ȡȠȒȢ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ țĮȚ ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ
ȅȚ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ ȇu. ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ įȚĮĲȠμȒ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞȘ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȩμİȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ

İȞįİȤȩμİȞȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌ.Ȥ. İıȤȐȡĮȢ).

ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2:ȅȡȚĮțȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ȤȡȒıȚμȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ Lu țĮȚ ȇu
x

ȋȡȒıȚμȠ ʌȜȐĲȠȢ Lu: 0,30 d Lu d 1,00 m

x

ȋȡȒıȚμȠ ȕȐșȠȢ: ȇu d Lu

ȉĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ țĮĲȫĲĮĲĮ ȩȡȚĮ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ – șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ –
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 3: ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Su pons
Ǿ ȤȡȒıȚμȘ įȚĮĲȠμȒ Su ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ȖȚȞȩμİȞȠ Su = Lu x ȇu. ȈĲȠ ȆȓȞĮțĮ 10 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ ȤȡȒıȚμİȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȖȚĮ ȜȠȪțȚĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ȖȚĮ μȑȖȚıĲȘ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ
2
3 L/ ȜİʌĲȩ m .
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 4: ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĲĮ Lu, ȇu ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ
ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ: Ș ʌȚșĮȞȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ, Ș İȞįİȤȩμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȀȜȓıȘ ʌȣșμȑȞĮ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ: t 0,5%.

8.2.3

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ıĲȘșĮȓĮ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 41 μİ ȑȞįİȚȟȘ 1 İȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ. ȉȠ ȪȥȠȢ Ǿ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (1) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ȑȞĮ
ȪȥȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ıĲȐșμȘ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȐ ȤȣĲȐ ȣȜȚțȐ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌĮȡȩμȠȚİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȦȢ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ ȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ȪȥȠȢ
ĮȣĲȩ ȞĮ İȓȞĮȚ 25 cm, İĳ’ ȩıȠȞ Ș țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 20%.
8.2.4

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞĮ ȣʌȩ ȠȡșȒ ȖȦȞȓĮ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1 țĮȚ 5.1.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
īȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȐțĮμʌĲĮ μİ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 44, a,
b, c) Ȓ μİ ıȣȞİȤȒ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ (ıȤȒμĮ 44d) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ ȖȦȞȚĮțȩ ĲİμȐȤȚȠ
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 44e.
Ǿ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ʌĮȡȠμȠȓȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȐȤȠȣȢ İȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȪȥȠȢ Ǿ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11 μİĲȐ ĲȠ ıȤȒμĮ 45.
ȅȚ ȣʌİȡțĮȜȪȥİȚȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȦȢ țĮȚ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ
ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 45.
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ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȡμȠȪ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȘ ıĲȑȖȘ

ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ μİ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĮʌȠțȜİȚȠμȑȞȦȞ ĲİȜİȓȦȢ ĲȦȞ İʌȓʌİįȦȞ ĮȡμȫȞ
įȚĮıĲȠȜȒȢ.
ȉĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ĮȡμȠȪ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 46
ȩʌȠȣ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȩȜȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠȣ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ
(ĲİȖȓįĮȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 24.
ȅȚ įȚĮıĲĮıȚȠȜȠȖȒıİȚȢ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11 μİĲȐ ĲȠ ıȤȒμĮ 45.
8.2.6

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
1 ıĲĮ ıȘμİȓĮ ıȪȖțȜȚıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ μİ țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6
2 ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ İıȦĲİȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ (ȑȞįİȚȟȘ 2 ıȤȒμĮĲȠȢ 1) Ȓ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ (ȑȞįİȚȟȘ 4 ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ
ıȤȒμĮĲȠȢ) ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 15, 16, 19
3 ıĲȠȣȢ ʌȣșμȑȞİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ (ıȤȒμĮ 40)
4 ıĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ʌȜĮȧȞȐ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȠ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ
8.2.6.1

ȈĲȩμȚĮ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ Ȓ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ: Įʌȩ μȚĮ ʌȜȐțĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒμĮ 47 țĮȚ ȑȞĮ
țȣȜȚȞįȡȚțȩ ıȦȜȒȞĮ Ȓ ȑȞĮ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ıȦȜȒȞĮ μİ ıȣȞȑȤİȚĮ țȣȜȚȞįȡȚțȩ.
ȅȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ĲȠȣ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ țĮȚ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȠȪ ıȦȜȒȞĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 12.
ȉĮ ȣȜȚțȐ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:

8.2.6.2



ǹʌȩ μȠȜȪȕȚ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2,5 mm ȖȚĮ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ d 15 cm.



ǹʌȩ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,8 mm ȖȚĮ įȚĮμȑĲȡȠȣȢ d 20 cm.



ǹʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 1,5 mm.



ǹʌȩ ȤĮȜțȩ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm.



ǹʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ ȣȜȚțȩ.

ȈĲȩμȚĮ ıĲȠȣȢ ʌȣșμȑȞİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ, ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ μİĲȐȜȜȠȣ ȩʌȦȢ ĲȠȣ ʌȣșμȑȞĮ țĮȚ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
țȠȜȜȘĲȩ ıİ ĮȣĲȩȞ.
8.2.6.3

ȈĲȩμȚĮ ıĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ʌȜĮȧȞȐ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȣȞ ĲȠ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȩμȚĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ μİ ȪȥȠȢ ȠȡșȠȖȫȞȚȠȣ Ǿt 0,10 m.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ L ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡĮįȠȤȒ ȩĲȚ Įʌȩ 1 cm ʌȜȐĲȠȣȢ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣȖțİȞĲȡȠȪμİȞĮ ȞİȡȐ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ 5 m2 (ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 0,10 m, ʌȐȞĲȠĲİ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ 3 Lit/ȜİʌĲȩ/ m2)(īȠ): ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ,
ȖȚĮ μȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ 200 m2) ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 49, 50 ĲȠ ıĲȩμȚȠ ĮʌȠȡȡȠȒȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ 0,40 x 0,10 m.
ȉȠ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲȠ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıİ ĮȣĲȩ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ
ȖȦȞȚĮțȩ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.2.6.1.
ǺȜȑʌİ țĮȚ ȈǾȂǼǿȍȈǾ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.2 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ
ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ ȣʌȑȡȕĮıȘ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ
ȜȩȖȦ İȞįİȤȩμİȞȘȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȫȞ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ.
8.2.6.4

ǻȚĮıĲȠȜȠȖȒıİȚȢ ıĲȠμȓȦȞ țĮȚ ıĲȘȜȫȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

(ıȪμĳȦȞĮ μİ Annexe C ĲȠȣ AFNOR NF10 – 203-1 (DTU 20.12)
ȆȓȞĮțĮȢ 12 - ǻȚȐμİĲȡȠȚ țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ țĮȚ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȫȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
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ȀȣȜȚȞįȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ
m2 ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲĮ
ȩμȕȡȚĮ ĮʌȠȤİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ȑȞĮ ıĲȩμȚȠ

ǻȚȐμİĲȡİȢ ĲȘȢ
ıĲȒȜȘȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ Ȓ ĲȠȣ
ıĲȠμȓȠȣ ĲȘȢ 3)
(mm)

ȀȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ
ʌȡȠȕȠȜȒ
ǻȫμĮĲȠȢ –
ȈĲȑȖȘȢ ıİ ʌȠȣ
m2 ĲĮ ȩμȕȡȚĮ
ĮʌȠȤİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ȑȞĮ ıĲȩμȚȠ
D (mm)

d (mm) 3)

60

4)

38

70

4)

50

80

71

80

64

90

91

90

79

100

113

100

95

110

136

110

113

120

161

120

133

130

190

130

154

140

220

140

177

150

253

150

201

160

287

160

227

170

324

170

254

180

363

180

284

190

406

190

314

200

449

200

346

210

494

210

380

220

543

220

415

230

593

230

452

240

646

240

490

250

700

250

530

260

570

270

615

280

660

290

700

300

28
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40
55

D= 2d
ʌİȡȓʌȠȣ

60

4)

70

4)

h (mm)
h = 1,5 d

ȈĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 12 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚȐμİĲȡȠȚ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ – țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ Ȓ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ
țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȤİĲİȪȠȣȞ ĮȞȐ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ıİ m2 ȖȚĮ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘ 3 L/ȜİʌĲȩ/ m2
2

2

ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: 1 cm įȚĮĲȠμȒȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ
2
2
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: 0,70 cm įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȒȜȘȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĮʌȠȤİĲİȪİȚ 1 m İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ 3: Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮĳȡȐ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȚĮ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌȐȤȘ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 4: ȅȚ įȚȐμİĲȡȠȚ 60 țĮȚ 70 mm İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ İȟȫıĲİȢ μȚțȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
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ȈǾȂǼǿȍȈǾ 5: īȚĮ ĲȚȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲİĲȡȐȖȦȞȘȢ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 12 İʌĮȣȟȐȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ
10%.

8.2.7

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4 Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ
ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ, Ȓ İμʌȩįȚĮ.
ǵĲĮȞ Ș μİȖȐȜȘ įȚȐıĲĮıȘ İȞȩȢ ĮȖȦȖȠȪ (ʌ.Ȥ. ĮİȡȚıμȠȪ) İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 0,20 m ʌȡȠĲȓșİȞĲĮȚ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ ĮȞȐμİıĮ țĮȚ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ȫıĲİ ȞĮ İȞȚıȤȣșȠȪȞ ȠȚ İįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȜȩȖȦ įȚȐȞȠȚȟȘȢ ȠʌȒȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 25,26, 54 ȑȦȢ 56).
ȅȚ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ ǻȫμĮ – ȈĲȑȖȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲȠȣȞ ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȠȣțȐμȚıȠȣ (ıȦȜȘȞȦĲȒ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȘ μȠȡĳȒ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ) ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȜİȣȡȚțȐ ıİ İȞįȚȐμİıȠ
ȪȥȠȢ Ȓ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ʌȠȣțȐμȚıȠȣ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲİȖĮȞȐ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ (ĳȜȐĲȗĮ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ Įʌȩ ĲȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ ĳȠȡĲȓȠȣ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȤȒμĮĲȠȢ 53) İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ
ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ȫıĲİ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ Įʌȩ ĲȠ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ
μİȖȐȜȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȞĮ μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ (ıȤȒμĮ 56).
ǵĲĮȞ Įʌȩ ĮȖȦȖȩ ıĲȑȖȘȢ įȚȑȡȤİĲĮȚ șİȡμȩȢ ĮȑȡĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ țĮȚ
ĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 cm ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ. Ȉİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ
țĮĲĮȜȒȖİȚ μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 54).
8.2.8
ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ șȩȜȦȞ ĳȦĲȚıμȠȪ, țĮĲĮʌĮțĲȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ įȚĮĳȣȖȒ țȠȚȞȠȪ
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 57 țĮȚ 58 ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȠȚ
ʌȡȩıșİĲİȢ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ țȪȡȚİȢ ȦȢ țĮȚ ĲĮ İʌȓʌİįĮ
İȜȐıμĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ.

9

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

(Ȃİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.4 ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 59 ȑȦȢ
65).

9.1
8.2.9

īİȞȚțȐ
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
8.2.10

ȆȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ȀĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ ȅȜȚțȩ ȈȣȞĲİȜİıĲȒ ĬİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪȢ
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ǽȁȅȉ ȉȆ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ:
1. ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ȑĲıȚ ȫıĲİ ĲȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ μȘȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ȓ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦȘıȘ.
2. ȈĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȠ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĲȠ
ȠʌȠȓȠ İʌȚįȡȐ ıĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ıİ țĮμʌĲȚțȑȢ țĮȚ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ İĳ’ ȩıȠȞ
ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įİȞ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ,
ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.3 țĮȚ 11.3.2-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ. ȆȐȞĲȦȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ʌȠȣ ĲȠ ʌȐȞȦ İȪȡȠȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ
70 mm.
3. ȃĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ İȞįİȤȩμİȞİȢ ȣȥȘȜȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ ȜȩȖȦ μİȖȐȜȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȠȪ ȩʌȦȢ:
- ȠȚ įȚĮĳȠȡȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ.
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- ȠȚ ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ıĲȘȞ ȩȜȘ įȠμȒ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȞȪȥȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ șĮ ĲȚȢ țĮĲĮıĲȒıȠȣȞ İȣȐȜȦĲİȢ ıĲȚȢ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ
įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ȩĲĮȞ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ įİȞ ȑȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ
ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩʌȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ).
8.2.11

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (İțĲȩȢ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ) ıİ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ȞİȪȡȦıȘȢ d 70 mm țĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȣȖȡȩμİĲȡĮ
d 5 gr/m3

8.2.11.1 ǺĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ
1. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ țĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
2. ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ μȚĮ ȑȞȞȠȚĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 59 ĮȜȜȐ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 60.
3. ȅȚ İȣșȪȖȡĮμμȠȚ ĮȡμȠȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ȑȞȞȠȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ țȐșİĲȠȚ ıĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ (ıȤȒμĮ 60) Ȓ İȜĮĳȡȚȐ
ʌȜȐȖȚȠȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ μȠȡĳȒȢ ĲȦȞ İʌȓʌİįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
4. ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ.
5. Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠĳȣȜĮȤșİȓ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ.
6. ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ țİȞȩ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ țȐμȥȘ ȜȩȖȦ ĲȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ ıİ ĮȣĲȐ
ʌȡȠȕȩȜȠȣ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȖİĳȣȡȫȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡμȩȢ μİ ȜȦȡȓįĮ İȜȐıμĮĲȠȢ ʌȐȤȠȣȢ
0,5 mm.
7. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İĳ’ ȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĳȡĮȖȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 40.
8. ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.5 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ
ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țİȞȐ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ĲĮ ĮȞȠȚțĲȐ ȐȞȦ țĮȚ
țȐĲȦ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ȩμȠȚȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 67, 75, 76, 77 μİ ȑȞįİȚȟȘ 18
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȕȑȕĮȚȠ ȩĲȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮȜȒȖİȚ
μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
9. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ ȖȣĮȜȚȠȪ, ĲĮ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȐ ĲȦȞ
ȞİȣȡȫıİȦȞ țȩȕȠȞĲĮȚ ıİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒ įȚĮĲȠμȒ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
8.2.11.2 ȈȣıĲȒμĮĲĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 13 ȑȦȢ 17
1. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȜȓıȘȢ d 5%
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ȪȥȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ (ȆȓȞĮțİȢ 13 țĮȚ 14)
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:


Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 50% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ.



ĬĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (ĲȪʌȠȣ CUTBACK) İĳ’
ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ İȐȞ Ș
ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İʌȓıĲȡȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.



Ǿ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 100/40 Ȓ
100/25 țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 1kg/m2.

ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİ ȕȠȪȡĲıĮ İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 13
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ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ
ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ μȠȞĮįȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ

īȚĮ ȗȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ (1)
Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
ȆȓȞĮțĮȢ 14
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
īȚĮ ȗȫȞİȢ ǿ țĮȚ ǿǿ țĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ (1)
Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ țȐșİ ıĲȡȫıȘȢ

Ȓ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
2.

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıİ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ d 20 m.
ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İȓȞĮȚ μȩȞȠ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ:
x

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȓȞĮȚ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ (1) ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 15.

x

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȓȞĮȚ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ țĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚțĲȩ (1) ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 16.

x

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȓȞĮȚ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ
ĮȞȠȚțĲȩ (1) ȩʌȦȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 17
ȆȓȞĮțĮȢ 15
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ – ȀĲȓȡȚȠ țȜİȚıĲȩ (1) ȪȥȠȣȢ d 20 m
ȀȜȚμĮĲȚțȒ ǽȫȞȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĮȞȑμȠȣ

ǽȫȞİȢ ĮȞȑμȠȣ (1)

ǽȫȞȘ ǿ
ĬȑıİȚȢ ȀĲȚȡȓȠȣ

(1)

ǽȫȞȘ ǿǿ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȈĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ

5

6

6

8

ȈĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ıİ
ʌȜȐĲȠȢ 2 m

6

10

10

10

ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ

10

12

12

12

ȆȓȞĮțĮȢ 16
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ – ȀĲȓȡȚȠ ĮȞȠȚțĲȩ (1) ȪȥȠȣȢ d 20 m
ǽȫȞİȢ ĮȞȑμȠȣ (1)

ȀȜȚμĮĲȚțȒ ǽȫȞȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĮȞȑμȠȣ
ǽȫȞȘ ǿ

ĬȑıİȚȢ ȀĲȚȡȓȠȣ (1)

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǽȫȞȘ ǿǿ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȀĮȞȠȞȚțȒ

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

ȈĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

5

8

8

10

ȈĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 2 m

6

10

10

10

ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ

10

12

12

12

ȆȓȞĮțĮȢ 17
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ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ – ȀĲȓȡȚȠ ȪȥȠȣȢ d 20 m
ȉȡȩʌȠȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȀȐĲȦ ıĲȡȫıȘ

ȂȚĮ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ
15 țĮȚ 16

ǱȞȦ ıĲȡȫıȘ

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ
15 țĮȚ 16

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İĳ’
ȩıȠȞ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠ
İʌȚĲȡȑʌİȚ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: īȚĮ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ Ȓ ĮȞȠȚțĲȠȪ țĲȚȡȓȠȣ ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

3. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıİ țĲȓȡȚĮ ȪȥȠȣȢ ! 20 m.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İȓȞĮȚ țȜİȚıĲȩ Ȓ ĮȞȠȚțĲȩ, Ƞ
țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ.
8.2.12 ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ
ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.9.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ 63.
1.

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 50% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ.

2.

Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ İțĲȠȞȠȪμİȞȦȞ ȣȜȫȞ Ȓ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȫȞ ȕȚįȫȞ (ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 7) șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȘȢ
İμĳȐȞȚıȘȢ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȦȞ, įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲȠȢ ĲμȒμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ țĮȚ ıĲȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣȢ.

3.

ȈĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ Ȓ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İʌȓıĲȡȦıȘ, Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĮȣĲȫȞ șĮ țĮĲĮıĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ μİ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȚțȒ įȚȐȕȡȦıȘ
ĲȠȣȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȠȚ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ! 5gr/m2 (ȑȞĲȠȞȘ țĮȚ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ įȚȐȕȡȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
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ȉȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ.
ȃĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μȚĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İȞĲȩȢ
ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ĮȣĲȐ.

4.

Ǿ ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌȣțȞȫȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ
șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ (ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȚĮ ĲȡȚįȚȐıĲĮĲȘ ȡȠȒ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ
įȚȐĲĮȟȘ įȚĮțȠʌȒȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ – ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 7).

5.

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ȠȚ ʌȜĮțȑĲİȢ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 62, 63 ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ μȑȤȡȚȢ ȞĮ İȟĮĳĮȞȚıșȠȪȞ ȠȚ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ,

6.

ȈȪȖȤȡȠȞȘ ıĲİȡȑȦıȘ ʌȡȫĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ
ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 15 țĮȚ 16 – ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ.
Ǿ μȩȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ İȓȞĮȚ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μȩȞȠ μİ
țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ țĮȚ ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮȡȞȘĲȚțȫȞ ĮȞİμȠʌȚȑıİȦȞ ȣʌȩ ĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ
țĮȜȣĳșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ıȤȒμĮ 64) Ȓ μİ ȜȦȡȓįĮ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
20 cm ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ İȟĮĳĮȞȚıșİȓ Ș ʌȜĮțȑĲĮ μİ țȐȜȣȥȒ ĲȘȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

7.

Ǿ ȘȜİțĲȡȠțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ʌȪȡȦȞ Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
İȓȞĮȚ μȩȞȠ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ (ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ) șĮ ıȘμĮįİȪıİȚ İȜĮĳȡȐ ĲȘȞ țȐĲȦ
İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ țĮĲĮıĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ ȖĮȜȕȐȞȚıȘ. ȆȐȞĲȦȢ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ʌȪȡȦȞ
ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌİȡȓıțİȥȘ
ȜȩȖȦ ĲȦȞ ĲȠʌȚțȫȞ țĮĲĮıĲȡȠĳȫȞ ĲȘȢ ȖĮȜȕȐȞȚıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚȐȕȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
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8.2.13 ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıİȦȞ ıİ ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ t 100%
ǹȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ μİ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȖȦȞȚĮțȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ.


ȈĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țĮȚ ĲȘ μİĲȫʌȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.



ǹȞȐ 5,0 m İʌȓ ĲȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ ȖȦȞȚĮțȐ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ μİ ıĲȘȡȚȗȩμİȞȘ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȟȪȜȚȞȘȢ įȠțȠȪ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
Ǿ ıĲȒȡȚȟȘ ĮȣĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ İȓĲİ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ (ıȤȒμĮ ǹ ʌȓȞĮțĮ 22) İȓĲİ İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ıȤȒμĮ C ʌȓȞĮțĮȢ 22) ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȀĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȖȦȞȚĮțȐ Įʌȩ ȜȐμİȢ 50/2 ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮĲĮ.
8.2.14 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ ıİ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮĲĮ μİ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ȞİȪȡȦıȘȢ d 70 mm ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ țȐĲȦșİȞ
ȤȫȡȦȞ (ıȪμĳȦȞĮ μİ 1.5 ǹȞĮĳȠȡȐȢ)
8.2.14.1 ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ
ȅȚ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ įȚĮıĲȐıİȦȞ 60/45 cm İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 50 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ 100/40 Ȓ 100/25 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ:
1. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșȠȪȞ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ
50% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĲȠȣȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
2. ĬĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ ĲȪʌȠȣ CURTBACK İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ Ș ȣʌȐȡȤȠȣıĮ
İʌȓıĲȡȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
3. ĬĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ μİ ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.6.5
țĮȚ 9.1.3.1-8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 33 ȑȦȢ 39 Ȓ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ
70, 75 ȑȦȢ 77 ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ.
8.2.14.2 ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
1. ȅȚ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
2. ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ĮȣĲȑȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.1.3.1- 1, 2, 3 μİ ĲȘȞ μİȖȐȜȘ
ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȚȢ ȞİȣȡȫıİȚȢ.
3. Ǿ ıȪμʌĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ μİ ĲĮ țİȞȐ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣĲȚțȒ
įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮȚ ıĲĮ ʌȜĮȚȞȐ ĲȠȣȢ (ıȩțȠȡĮ) įȘμȚȠȣȡȖİȓ ȑȞĮ
İȞȚĮȓȠ İʌȓʌİįȠ μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
4. Ǿ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ 100/25 μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ
İμȕȐʌĲȚıȘȢ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĲȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ, ĮȜȜȐ țȐșİ ʌȜȐțĮ
İμȕĮʌĲȓȗİĲĮȚ ıİ μȚțȡȒ įİȟĮμİȞȒ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 90 x 80 cm μİ șİȡμĮȚȞȩμİȞȠ ʌȣșμȑȞĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ
ȡİȣıĲȒ țĮĲȐıĲĮıȘ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ 160Ƞ ȑȦȢ 200Ƞ C ıȣȞİȤȫȢ ĮȞĮȞİȠȪμİȞȘ țĮȚ șİȡμĮȚȞȩμİȞȘ.
Ǿ țȐșİ ʌȜȐțĮ ʌȠȣ İμȕĮʌĲȓȗİĲĮȚ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ İʌȚʌȜȑİȚ ıĲȘ șȑȡμȘ ȐıĳĮȜĲȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ Ș țȐĲȦ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲĮ ʌȜĮȧȞȐ ĮȣĲȒȢ (ıȩțȠȡĮ).
īȚĮ ĲȠȞ ȤİȚȡȚıμȩ ıĲȘ ĳȐıȘ İμȕȐʌĲȚıȘȢ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ʌȡȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ ĲıȚμʌȓįİȢ
Ȓ ȤȦȡȚıĲȑȢ ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ μİ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȖțȓıĲȡȦıȘ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
ʌȜİȣȡȑȢ (ıȩțȠȡĮ).
5. Ǿ țȩȜȜȘıȘ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ, ĮȜȜȐ ȤȣĲȒ
İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ ʌȠĲȚıĲȒȡȚ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ țȐșİ țİȞȩ țĮȚ țȐșİ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮ ȩʌȦȢ İȞįİȚțĲȚțȐ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 65.
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6. ǹȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ įȚȐĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ
– ȠĳİȚȜȩμİȞİȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
ǹʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ įȘμȚȠȣȡȖȠȣȪμİȞİȢ ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ. ȅȚ įİ ĮȡμȠȓ ʌȠȣ
İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ V ȖİμȓȗȠȣȞ įȚĮįȠȤȚțȐ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıĲȠ ĮȑȡĮ ȞĮ İȟȑȜșİȚ.

10

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.5. ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) țĮȚ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 18 ȑȦȢ 23)

10.1 īİȞȚțȐ
ȅȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 9 ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
1.

ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȖİȞȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 2 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-01-01 țĮȚ İȚįȚțȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 18 țĮȚ 22 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

2.

ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ SBS ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ĮȣĲȩ ȦȢ ȐȞȦ ȀİĳȐȜĮȚȠ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ L, I, Ȁ, Ĭ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.17.4 ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01. ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ L, I ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ
įȓĮĲȡȘıȘ, ĮȣĲȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 19, 20, 21 țĮȚ 23 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ĲĮ įİ țȡȚĲȒȡȚĮ Ȁ țĮȚ Ĭ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İʌĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ țȣțȜȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ İĳİȜțȣıμȠȪ – șȜȓȥȘȢ țĮȚ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
įȚȠȜȓıșȘıȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ȁ3, Ĭ2 ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 19, 20 țĮȚ Ȁ4, Ĭ3 ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 21,23.

3.

ǹʌȩ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ĲȘȢ μȘ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȡȩʌȠ
İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 2 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-0601-02.

4.

ǹʌȩ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ įȣȞȐμİȞİȢ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ĮȣĲȩ ȦȢ ȐȞȦ ȀİĳȐȜĮȚȠ.

10.2 ȈȣıĲȒμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ
10.2.1

ǹȞİȟȐȡĲȘĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ țȜȓıİȚȢ d 5%

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ) țĮȚ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȒȢ ĲȘȢ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ.


ȈĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.



ȈĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ μİĲĮȟȪ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

10.2.2

ȈȪıĲȘμĮ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ

ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ, țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. Ǿ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ
įȚĮįȡȩμȠȣȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

10.3 ȀȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
10.3.1
10.3.1.1

Ȃİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ țȜȓıİȚȢ  5%
ǹȞİȟȐȡĲȘĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 18 ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ ȩʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
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10.3.1.2

31059

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 18 ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǻ ȩʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ.
ȆĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ, İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ μȓĮ ıĲȡȫıȘ ȕĮȡȚȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ) ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ įȚĮĲȡȒıİȚȢ țĮȚ Įʌȩ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.
10.3.2

Ȃİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ țȜȓıİȚȢ ! 5% μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 22.
10.3.3

Ȃİ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıİ țȜȓıİȚȢ  5%

(ȆȓȞĮțİȢ 19 țĮȚ 20)
10.3.3.1

ȉȡȩʌȠȚ țȩȜȜȘıȘȢ

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȡȩʌȠȣ țȩȜȜȘıȘȢ ȠȚ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1 ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (Ĭǹ): ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 19 țĮȚ 20 (ıĲȒȜȘ
ĲȡȓĲȘ).
īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ, ıĲȘȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ μȩȞȠ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ İȓȞĮȚ t 2,5 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĳȑȡȠȣȞ ʌȜĮıĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ (Ĭǹ) İțĲȩȢ İȐȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĮȣĲȒ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚ’ ĮȣĲȩȞ ĲȠ ıțȠʌȩ.
2 ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ (Ĭǹ): ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 19 țĮȚ 20 (ĲȑĲĮȡĲȘ ıĲȒȜȘ).
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ. īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıĲȘȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ
țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
10.3.4

Ȃİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS ıİ țȜȓıİȚȢ 
5% μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

ǺȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 21
10.3.5

Ȃİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS ıİ țȜȓıİȚȢ
! 5% μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

ǺȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 23.
ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȈĲȡȫıİȚȢ

ȆȓȞĮțĮȢ 18
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ǹıĳȐȜĲȠȣ –
țȜȓıȘȢ d 5%
ǹȞİȟȐȡĲȘĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 8.3.1.2)

ȊʌȩμȞȘμĮ
-(1) ȋĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȪȡȦıȘȢ. -(2) ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǻ șĮ
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ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚįİțĲȩ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ (4). -(3) ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. -(4) ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȕȐȡȠȣȢ 1,8 kg/m2 μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2
ıȪμĳȦȞĮ μİ ȆȓȞĮțĮ 9 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01. -(5) ĬİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ 1,2 kg/m2.
-(6) ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ 4,0 kg/m2 μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 90 gr/m2. -(7) ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ 1,8 kg/m2 μİ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 kg/m2 țĮȚ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100 kg/m2 ıȪμĳȦȞĮ μİ ȆȓȞĮțĮ 10 ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 -(8) ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ 5.7.2 ʌĮȡȠȪıȘȢ.
-(9) ȈĲȡȫıȘ ȕĮȡȚȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 10.3.1.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 19
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS țĮĲȐ ĲȠ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ıȪıĲȘμĮ – țȜȓıȘȢ d 5%
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ
L, I

Ȃİ ĳİȡĲȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȤȐȜȚțİȢ)
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ įȚĮįȡȩμȦȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ,
įȚĮμȠȡĳȠȣμȑȞȦȞ μİ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ

L3, I3

ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ
μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌȓ
ȕĮȡȚȐȢ ıĲĮșİȡȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

L4, I4

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȆȓȞĮțĮȢ 20
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ
ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ – țȜȓıȘȢ d 5%
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

40
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ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
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Ȃİ ĳİȡĲȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȤȐȜȚțİȢ)
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ įȚĮįȡȩμȦȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ,
įȚĮμȠȡĳȠȣμȑȞȦȞ μİ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ

L3, I3

ȈĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ
μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İʌȓ
ȕĮȡȚȐȢ ıĲĮșİȡȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

L4, I4

ȆȓȞĮțĮȢ 21
ȈĲİȖȐȞȦıȘ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ – țȜȓıȘȢ d 5%
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ
L, I

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

īİȞȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǼȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȩʌȠȣ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ
ȚȞȫįȘ ĮȞȩȡȖĮȞĮ
ȣȜȚțȐ țĮȚ Ȓ șİȡμȚțȒ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ !2 m2
Ƞ
C/W
ȆİȡȚȠȤȑȢ μİ
μȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ,
įȚĮįȡȩμȠȣȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȚȞȫįȠȣȢ ȣȜȚțȠȪ
șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ !2 m2
Ƞ
C/W

L3, I3

L4, I4

ǵμȠȚİȢ ȩʌȦȢ ĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲȡȫıİȦȞ ĮȜȜȐ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ L4, I4 țĮȚ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ
ȤȡȫμĮ ȥȘĳȓįȦȞ

ȆȓȞĮțĮȢ 22
ȈĲİȖȐȞȦıȘ μȘ ȕĮĲȫȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ ! 5% μİ ȐıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ, ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ
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μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ Ȓ
șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ d 2 m2
C/W.
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ ʌȜĮıĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ İțĲȩȢ İȐȞ ĲȠ
ʌȡȫĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
Ȉİ ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ t100%
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐșİ 5,00 M
țĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȩʌȦȢ ǹ țĮȚ C.
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ȆȓȞĮțĮȢ 23
ȈĲİȖȐȞȦıȘ μȘ ȕĮĲȫȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ ! 5% μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ
İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS μİ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ.
ǼȓįȠȢ ǻȫμĮĲȠȢ ȈĲȑȖȘȢ

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ
L, I

ȂȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑȤİȚ
șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
d2 m2 ȠC/W

īİȞȚțȐ ȩĲĮȞ Ș
șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
İȓȞĮȚ !2 m2 ȠC/W

Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȋȦȡȓȢ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

L2, I2

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ
ȜȪıȘ ȦȢ ȐȞȦ

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ.

L3, I3

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ
ȜȪıȘ ȦȢ ȐȞȦ

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ.

L2, I2

ȊʌȩμȞȘμĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 19 ȑȦȢ 23
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ SBS ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 19, 20, 21, 23
(1)

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıįȓįİȚ ĮȞĲȠȤȑȢ L2, I2, L3, I3, L4, I4 ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȆȚȞȐțȦȞ

(2)

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ (1) ĮȜȜȐ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ μİ ȥȘĳȓįİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.7.1
ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

(3)

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ (1) ĮȜȜȐ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.7.2 ĲȠȣ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠȣ ȆǿȃǹȀǹ 22
(1)

(2)
(3)

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȣĮȜȠȪĳĮıμĮ ĲȦȞ 250 gr/m2, Ș μİμȕȡȐȞȘ ȞĮ ȑȤİȚ
ȕȐȡȠȢ 5 kg/m2 țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.7.2 ĲȘȢ
1.2.7 ǹȞĮĳȠȡȐȢ. ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ (įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, țİȞĲȡȚțȐ țĮȚ
ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩıșİĲȠȢ ĳȠȡȑĮȢ ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ ĲȦȞ 50 gr/m2.
ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ĲȠ (4) ĮȜȜȐ ȤȦȡȓȢ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ – ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țȠȜȜȒıİȚȢ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ, șĮ ȑȤȠȣȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȘ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, Ȓ șĮ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ, İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ.

(4)

ȋĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ

(5)

ĬİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

(6)

ȀȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ

(7)

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡĮȖ.5.7.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ

(8)

ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓıȘȢ (ʌĮȡĮȖȡ. 5.7.2)

(9)

ȈĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȫȞ 3/15 ıʌĮıĲȫȞ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ

(10)

ȈțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

(11)

ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ʌĮȡĮȖȡ. 5.6.5)

(12)

īȦȞȚĮțȩ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
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(13)

ȄȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ

(14)

ǼȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲ. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ.

(15)

ȁİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ

(16)

ǼʌȓʌİįȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ

(17)

ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ

(18)

īȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ μİĲȫʌȘȢ țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ

(19)

ȈĲȘȡȓȖμĮĲĮ İȜȐıμĮĲȠȢ 20

(20)

ȉİȖȓįĮ

(21)

ǹμİȓȕȠȞ

10.3.6

©

Ǽȁȅȉ

Ȃİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC μȘ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ǻȫμĮĲĮ – ȈĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ 5% μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ (ıʌĮıĲȐ Ȓ
ıĲȡȠȖȖȣȜȐ) įȚĮıĲȐıİȦȞ 5/15 ıİ ʌȐȤȠȢ 30 mm ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.7.2
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.6 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02.
10.3.7

Ȃİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ țȠȜȜȠȪμİȞİȢ ȖȡĮμμȚțȐ țĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȑȤİȚ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.4 ĲȘȢ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 Ș ȠʌȠȓĮ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ȖȡĮμμȚțȐ ȩʌȦȢ
ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.5.3.2 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02.

10.4 ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȈĲȚȢ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ:


10.4.1

ȃĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ
ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȘȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ,
ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ , ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ıĲȠȣȢ șȩȜȠȣȢ ĳȦĲȚıμȠȪ Ȓ ĮİȡȚıμȠȪ.
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 81, 83, 87 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 ȩʌȠȪ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮȚ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ.
ǺȜȑʌİ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 42, 46, 52 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
10.4.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȚȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 88 ȑȦȢ 93 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01.
10.4.3

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮ 46 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ǼʌȓʌİįȠȚ ĮȡμȠȓ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ.
10.4.4

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 47 ȑȦȢ 52 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
10.4.5

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 53 ȑȦȢ 56 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
10.4.6

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ țĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 111, 113, 114, 117, 119, 121 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȠ șȩȜȠ ĳȦĲȚıμȠȪ – ĮİȡȚıμȠȪ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 57 țĮȚ 58 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.

10.5 ǼȟĮıĳĮȜȓıİȚȢ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ ĮʌȠ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ıĲĮ įȫμĮĲĮ ıĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤĮȜȓțȦȞ)
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȣȢ 9.1.4 țĮȚ 9.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
Ǽĳ’ ȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜȒȡȘȢ μİȜȑĲȘ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ İʌȓ
ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ
ȤĮȜȓțȚĮ) ȑıĲȦ țȚ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȘșĮȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ
ıİ ȗȫȞİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 66 Į ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
1.

ȈȘμİȚĮțȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ 10 μİ 20 cm ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 64 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȩʌȠȣ Ș ȕȓįĮ
įȚĮıȤȓȗİȚ țĮȚ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȩİȜĮıμĮ.

2.

ȈȘμİȚĮțȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡȑȦıİȚȢ ĮȞȐ μİ 10 μİ 20 cm ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ǹ țĮȚ C ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 22 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ȩʌȠȣ Ș ȕȓįĮ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș įȚȐĲȡȘıȘ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, țĮȚ İȞįİȤȩμİȞȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ Ș
ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ ıİ ȖȦȞȚĮțȩ ʌȠȣ ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜİȓĲĮȚ ıĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ țĮȚ ȩĲȚ Ș
įȠțȩȢ ĮȣĲȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ȠȜȓıșȘıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

īȡĮμμȚțȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 66b μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ȖȣĮȜȚȠȪ.
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ μİȚȦμȑȞȠ ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ İμʌȩįȚȠ ıĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌİȡȪȥȦıȘ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȜȩȖȦ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ıİ ǻȫμĮĲĮ μȚțȡȒȢ țȜȓıȘȢ.

11

ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įȦμȐĲȦȞ ıĲİȖȫȞ ȩĲĮȞ ȠȚ
țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȫȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ Ș ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 7 ĲȠȣ AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3)

11.1 īİȞȚțȐ
11.1.1

ȆȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ȖİȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:

 ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ,
 ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȖȚĮ įȚĮțȠʌȒ įȚȩįȠȣ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ),
 ıĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȠȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ʌȠȣ ĲİȓȞȠȣȞ ȞĮ
İʌȚțĮșȓıȠȣȞ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ țĮȚ ĲĮ įȚĮȕȡȫıȠȣȞ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ Ȓ ȞĮ
ĮʌȠįȠμȒıȠȣȞ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
11.1.2

ǲȞȞȠȚĮ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡȠμİĲȡȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ

(ǺȜȑʌİ țĮȚ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01)
ȊȖȡȠμİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ: İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩμİȞȦȞ ıİ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ W ıİ gr/ȫȡĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ȡȣșμȩ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȃ ıİ m3/ȫȡĮ įȘȜĮįȒ W/ȃ ıİ gr/m3. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ İȞȚĮȓȦȞ
țĮȞȩȞȦȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ), ȠȚ
ȤȫȡȠȚ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ıİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:


ȋȫȡȠȢ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N d 2,5 gr/m3. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ʌȠȣ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ, ȫıĲİ Ȓ İıȦĲİȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ.
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ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 2,5 W/N d 5,0 gr/m3



ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 5,0  W/N d 7,5 gr/m3



ȋȫȡȠȢ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N ! 7,5 gr/m3

©

Ǽȁȅȉ

ȀĮĲȐ ȖİȞȚțȩ țĮȞȩȞĮ, ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲȠȓțȘıȘȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ȡȣșμȠȓ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ:


ȀĲȓȡȚĮ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȖȡĮĳİȓȦȞ ʌȠȣ įİȞ țȜȚμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ, ĲĮ ıȤȠȜİȓĮ
ȘμİȡȒıȚĮȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ, ȠȡȚıμȑȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞİȢ μİ İȜİȖȤȩμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ İȚįȚțȐ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ μȩȜȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ (ʌ.Ȥ.
ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡİȢ țȠȣȗȓȞĮȢ).



ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
țȠȣȗȓȞİȢ țĮȚ ȠȚ ȣȖȡȠȓ ȤȫȡȠȚ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ.



ȀĲȓȡȚĮ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ μİ μȑĲȡȚȠ ĮİȡȚıμȩ, μİ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ
ȩʌȦȢ țĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ.



ȀĲȓȡȚĮ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ țĲȓȡȚĮ, țĲȓȡȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ, ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȥȘȜȒȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ μİ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȣȖȡȠȪȢ Ȓ
țĲȒȡȚĮ țȠȜȣμȕȘĲȘȡȓȦȞ.

11.1.3 ǺĮıȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ μİ ǻȫμĮĲĮ – ȈĲȑȖİȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ
ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ
īȚĮ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ įİȞ İʌĮȡțİȓ Ș ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ
– ȈĲȑȖȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ.
ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȀİȜȪĳȠȣȢ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ ıĲȠ ĮȑȡĮ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ μİ ĲȚȢ ȩȥİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȑȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ
İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ țİĳȐȜĮȚȠ 12 μİ ĲĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ).

11.2 ȈĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȠȣȢ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȣȢ:
5,00
W/Nd7,5 gr/m3
ǺȜȑʌİ ʌȓȞĮțİȢ 24, 25 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȡȩʌȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
11.2.1

ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ

1. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȫȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
2. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȩıșİĲȘ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.1.-4 țĮȚ 5.1.-5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜȘ
ĲȠȣȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
3. ǵĲĮȞ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1.-4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ıȤȒμĮ 30 țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ ȆȓȞĮțĮ 27), ĲȩĲİ ȠȚ
ıĲİȡİȫıİȚȢ ȡĮĳȒȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.8.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐ
50 cm.
4. ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
μİ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ, Ȓ μİ ȘȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȠȪμİȞȠȣȢ ʌȪȡȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌȓȞĮțĮ 7.

11.2.2

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǼȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:


ǼȓĲİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1 –1, 2, 3.



ǼȓĲİ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.1 -4.
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11.2.2.1 ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ĳȪȜȜĮ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮțȩȜȜȘĲȠ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ Ȓ μİȡȚțȫȢ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ,
μİ țȠȜȜȘμȑȞİȢ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ 10 cm.
ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.8.1 – 1 ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ȖİĳȣȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ țȠȜȜȘμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ.
11.2.2.2

ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ȜȦȡȓįİȢ

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:


ǼȞĲȩȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 25.



Ǽʌȓ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 12 cm.



ȈĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ İȚįȚțȑȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȑȢ.

11.2.3

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȈĲȡȫıȘ

Ǿ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ țĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
11.2.3.1

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ

Į) ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ:

ȕ)

1.

Ȃİ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (Ĭǹ) İʌȓ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ İʌȚțȠȜȜȘșȑȞĲȠȢ İȞȚĮȓȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ (ʌĮȡĮȖȡ. 11.2.2.2.1) İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ,
İʌȓıȘȢ μİ Ĭǹ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌȡȩıșİĲȘȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 13 țĮȚ 24 ȦȢ țĮȚ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ ʌȓȞĮțĮȢ 25).

2.

Ȃİ țȩȜȜȘıȘ μİ Ĭǹ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ İĳ’
ȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
11.2.2.2.) – ȕȜȑʌİ ĲȠȣȢ ĮȣĲȠȪȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȓȞĮțİȢ.

3.

Ȃİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ:
-

ǼȓĲİ μİ ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȠȪμİȞȠȣȢ ʌȪȡȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȚĮĲȡȘșİȓ ĲȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 9.1.4-7 țĮȚ ıȤȒμĮ 63 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

-

ǼȓĲİ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ ĮȣĲȠįȚȐĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ İĳ’ ȩıȠȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ, ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 11.2.2.2 (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 13, 24 ȦȢ țĮȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ ʌȓȞĮțĮ 25).

ǵĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ

ıĲȡȫıȘ

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

țĮȚ

Ș

ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ

ıĲȡȫıȘ

İȓȞĮȚ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 15 țĮȚ 16
Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ İȞȚĮȓȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ įȚȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ
ıĲĮșμȚıșȠȪȞ ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ șĮ įȚĮʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
11.2.3.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ

Į) ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
1. ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ: ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠĲȚμȐĲĮȚ Ș țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 11.2.3.1.1-1 țĮȚ 2 ĮȞĲȓ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ
įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ.
2. ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: OμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ.
ȕ) ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

47
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1. ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ: Ȃİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ȩʌȦȢ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 15 țĮȚ 16 İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĮȞĲȓ ĲȠȣ İȞȚĮȓȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıĲȚȢ
İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
11.2.2.2. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: Ȃİ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȘ Ȓ ȩȤȚ țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 64, 65 Ȓ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ǹ țĮȚ C ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ 22.

11.3 ȈĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȠȣȢ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȣȢ (W/N !7,5
gr/m3)
ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 26, 27 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȡȩʌȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
11.3.1 ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 9.2.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ 3 ȩʌȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
11.3.2 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȠ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, țȠȜȜȠȪμİȞȠ:


ȈĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ.



ȈĲȠ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞ İʌȓʌİįȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
1. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ

ȀȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ
țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 6 cm.
2. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ İʌȓʌİįȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3.ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ
ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ:


ǼȓĲİ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ ȕȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ t 4,8 mm μİ İʌȓʌİįȠ țİĳĮȜȒ.



ǼȓĲİ μİ İțĲȠȞȠȪμİȞȠȣȢ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣȢ ȒȜȠȣȢ μİ İĳİȜțȣıμȩ įȚĮμȑĲȡȠȣ t 4,8 mm.

Ǿ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, İȓȞĮȚ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĮȞȐ
İʌȚĳȐȞİȚĮ İțĲȩȢ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖțȐȡıȚĮ ȑȞȞȠȚĮ țĮȚ ĮȞȐ 50 cm ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȑȞȞȠȚĮ.
3. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȠȣ İʌȓʌİįȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ
ȀȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ:


ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ,



ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ.

Ǿ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 6 cm.
11.3.3

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȈĲȡȫıȘ

Ǿ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ μȚĮ Ȓ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ.
ǵȜİȢ ȠȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ (țĮȚ Ș μȚĮ țĮȚ ȠȚ įȪȠ) țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıĲȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ Ȓ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȓȞĮțİȢ 26, 27.
ȆȓȞĮțĮȢ 24
ȈĲİȡȑȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ W/N
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ
ǹȡȚșμȩȢ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ

48

ǺĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ
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șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ıĲȡȫıİȚȢ

ıĲȡȫıİȚȢ

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȂȓĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ

ǳ Ĭ. ǹıĳ.(1)

Ȃ.Ȉ.(2)

ǳ Ȃ.Ȉ.2
ǳ Ĭ. ǹıĳ.(1)

ȀȐĲȦ ıĲȡȫıȘ

ǳ Ȃ.Ȉ.(2)

Ȃ.Ȉ.(3)

ǳ Ĭ. ǹıĳ.(1)

ǱȞȦ ıĲȡȫıȘ

ǳ Ȃ.Ȉ.(2)

(1) ȂȩȞȠ İȐȞ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ ıĲĮ İțĲȩȢ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
(2) ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ įȚĮĲȡȣʌȠȪȞ ĲĮ ȤĮȜȣįȠİȜȐıμĮĲĮ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ ȕȓįİȢ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȚțȒ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ (ʌĮȡĮȖȡ. 5.9.3.2).
(3) ȈȣȞȒșȘȢ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ (İțĲȠȞȠȪμİȞȠȚ ȒȜȠȚ).
(4) Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȆȓȞĮțĮȢ 25
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ ȑȞĲȠȞȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ 5
W/Nd7,5 gr/m3

ȂȓĮ
ıĲȡȫıȘ
-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȜȦȡȓįĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ -(3)
İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ȓ ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ

-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȜȦȡȓįĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
-(3) ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ
-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĲĮȚȞȓĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ -(3)
țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ: İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ȓ
ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ, ĮȞȫĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: ȩʌȦȢ Ș
țȐĲȦ

-(2) ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĲĮȚȞȓĮ Ȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (3) țȐĲȦ ıĲȡȫıȘ: ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ,
ĮȞȫĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ: İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ȓ
ıĲİȡİȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȐ

(1) ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ μİ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ
(2) įȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 9.2.2)

(3) șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 9.2.3)

ȆȓȞĮțĮȢ 26
ȈĲİȡȑȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ W/N!7,5 gr/m3
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ

ǺĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
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ȂİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ȤȦȡȓȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ (ʌĮȡĮȖ. 5.3)

ȂȘȤĮȞȚțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ (1)

ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ (1)

Ǽȁȅȉ

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.2

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ. İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȦȞ
μİ Ȟİȣȡ.

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ. Ǽʌȓ
ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ Ĭ. ǹıĳ. Ǽʌȓ
ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıİ
μȚĮ Ȓ ʌȠȜȜȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ.

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ
Ĭ. ǹıĳ.

ǼʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ Ĭ. ǹıĳ.

(1)

Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.3.2 –2 ĮĳȠȡȐ μȩȞȠ ĲȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ ıĲİȜȑȤȘ.

ȆȓȞĮțĮȢ 27
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ʌȐȞȦ Įʌȩ ȤȫȡȠȣȢ μİ ʌȠȜȪ
ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ W/N!
!7,5 gr/m3
ĭȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ

Ȃİ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ
İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮ
ıμȐĲȦȞ
μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ

Ȃİ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ
İʌȓ ĲȠȣ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮ
ĲȠȢ ĲȘȢ §
5.3 ʌȠȣ
ıĲİȡİȠȪĲĮȚ
μȘȤĮȞȚțȐ
ıĲȘȞ (1)

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ ȕĮȡȚȐ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ

ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ

ȂȚĮ ıĲȡȫıȘ

ȆȠȜȜȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ

-(1) ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ -(2) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȘȞ 1 Ȓ ıĲȘȞ 4 μİ Ĭ.ǹıĳ.
(ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 11.3.2 -(3) șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȘ 2 μİ Ĭ. ǹıĳ. (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
11.3.3) -(4) μİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ 2 ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘȞ 1 (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3. țĮȚ 11.3.22)

12

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ

Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ
ȀȑȜȣĳȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșȠȪȞ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ, İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ
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ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ȠȚ įȪȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȉȠȪĲȠ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μȩȞȠ ȩĲĮȞ:
1. Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ:
 İȓĲİ İʌȓ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȅ.Ȉ. țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ İʌİȞįȣμȑȞȘ μİ ȜİʌĲȐ ȠȡȖĮȞȚțȐ
țȠȞȚȐμĮĲĮ.
 İȓĲİ İʌȓ İʌȓʌİįȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȦȢ ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȘȡȚȗȩμİȞȦȞ ıİ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ,
İʌİȞįȣμȑȞȘ μİ ȜİʌĲȐ ȠȡȖĮȞȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ Ȓ μİ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠ
ĮİȡȚȗȩμİȞȠ Ȓ ȩȤȚ țİȞȩ Ȓ μİ İʌȓʌİįĮ ĳȪȜȜĮ įȚʌȜȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (SANDWISCH).
2. Ș țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ ȑȤİȚ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ, ȐȞȦșİȞ țĮȚ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȫȞ
ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ. ȉĮ μȒțȘ ĲȦȞ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȫȞ – șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 30 cm (ȕȜȑʌİ ıĲĮ İʌȩμİȞĮ ıȤȒμĮĲĮ
ȑȞįİȚȟȘ 18).
ȆİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȠ
μİȚȠȞȑțĲȘμĮ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ ıİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ įȠțȩ ıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ, ȠʌȩĲİ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȞȐȞĲȘıȘȢ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȒ ĲȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȘȢ įȠțȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
șİȡμȠμȠȞȦșİȓ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ. ȆĮȡȩμȠȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
(ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ - ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠ İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ ʌȠȣ șĮ ıĲȘȡȓȟİȚ
ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȘȢ μİ įȚʌȜȑȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ.
ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ 87 įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
μİĲĮȟȪ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȀȑȜȣĳȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 69, 73, 80, 84.
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ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĮȞĮįȩȤȦȞ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ įȫμĮĲȠȢ ıĲȑȖȘȢ μİ
ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĮʌȠ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ

ȁȩȖȦ ĲȠȣ ıȪȞșİĲȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ, ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣȞİȡȖĮıșȠȪȞ įȪȠ Ȓ țĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ ǹȞȐįȠȤȠȚ.

13.1 ǹȞȐįȠȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ:
1. ȃĮ İȟİĲȐıİȚ İȐȞ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ μİȜȑĲȘ, ĲĮ ȐȡșȡĮ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 7 țĮȚ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 8 ȑȦȢ 10 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ.
2. ȃĮ ʌȡȠμȘșİȣĲİȓ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ȣȜȚțȐ
ȫıĲİ ĲȠ ĳȑȡȠȞ μİĲĮȜȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȠ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ
țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ıȣȞįİșİȓ μİ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȀȑȜȣĳȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĮȣĲȐ.
3. ȃĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫıİȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİĲȐ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ
ıĲĮ țİĳȐȜĮȚȠ 7 țĮȚ 8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. īȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȠĳİȓȜİȚ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ ĮĳȠȪ İȜȑȖȟİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮįȠșİȓıĮ μİȜȑĲȘ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȀİȜȪĳȠȣȢ, ȞĮ ʌȡȠĲİȓȞİȚ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠıĳȠȡȐ ĲȠȣ, ʌȠȚĮ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ –
ȈĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȈĲĮ ıȣȞȘμμȑȞĮ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ıȤȒμĮĲĮ Įʌȩ 20 ȑȦȢ 87 ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌȠȚĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ʌĮȡȠμȠȓȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠȪĲȠ ȞĮ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ İț ĲȦȞ ʌȡĮȖμȐĲȦȞ įİȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ țĮȚ ıȣμʌȜȘȡȫıİȚȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
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13.2 ǹȞȐįȠȤȠȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ
ʌȜİȣȡȐȢ
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ:
1. ȃĮ İȟİĲȐıİȚ İȐȞ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμȘ ȞĮ įİȤșİȓ ĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ, șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ
ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ, Ȓ ĲȠ İȚįȚțȩ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ıĲȠȣȢ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 11.3.2-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
2. ȃĮ ʌȡȠμȘșİȪșİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȘ μİȜȑĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ – ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȣȜȚțȐ μİĲȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲĮ
ȣȜȚțȐ ȕĮȡȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
3. ȃĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫıİȚ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ țĮȚ ĲĮ
İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ 9, 10, 11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. ȃĮ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
5.10 țĮȚ 5.11 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ĲȩıȠ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȩıȠȞ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ.
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ǵȡȠȚ ȊȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

14.1 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į. ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ
ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 țȜʌ.).
ȕ. ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ). ǻȘȜĮįȒ:
x

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ: Ǽȁȅȉ EN 863

x

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ: Ǽȁȅȉ EN 388 Ǽ2

x

ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ: Ǽȁȅȉ EN 397/ǹ1

x

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ: Ǽȁȅȉ EN ISO 20345/ǹ1

14.2 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȜȒȡȦȢ ȞĮ țĮșĮȡȚıșİȓ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲȠȚμİȢ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ.

15

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ
1. ȉo ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ İʌȚμİĲȡȐĲĮȚ ıİ
ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȠȡȚȗȠȞĲȓĮȢ ʌȡȠȕȠȜȒȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲĮ İȚįȚțȐ
ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ ȠȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ĲȘȞ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ țĮȚ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıİȦȢ.
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2. ȅȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȠȡĮĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ĮȣĲȫȞ Ȓ ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ
İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
3. ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȠȡĮĲȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĮȞİȟĮȡĲȒĲĲȦȢ ĮȡȚșμȠȪ ıĲȡȫıİȦȞ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȠȚ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲȐıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
4. Ȉİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȘȞ
İʌȚμȑĲȡȘıȘ ȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ.
5. ǵȜİȢ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ, șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İʌȚμİĲȡȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ
ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȁİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
1 ȅȡȠȜȠȖȓĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȑȖȘȢ – ĬȑıİȚȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ ıĲȘ ıĲȑȖȘ

ȈȤȒμĮ 1

ȈȤȒμĮ 2

ȈȤȒμĮ 3
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 țȠȡĳȚȐȢ, -2 țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ μİ
ʌȣșμȑȞĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ Ȓ μİ țȜȓıȘ, -3
ĮțȡĮȓȠȢ
țȠȡĳȚȐȢ,
-4 ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ
țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ, -5 ʌȜĮȧȞȒ țĮĲȐȜȘȟȘ
ıĲȑȖȘȢ, -6 ĮțμȒ ıĲȑȖȘȢ, -7 țȐĲȦ
țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ, -8 ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ μİ
ĲȠȓȤȠ, -9 ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȒ, -10 ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ ıĲȑȖȘȢ,
-11
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ
(ʌ.Ȥ.
ȠμĮįȠʌȠȓȘıȘȢ țĮʌȞĮȖȦȖȫȞ), -12
ĮȖȦȖȠȓ ĮİȡȚıμȠȪ
ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ:
-1 ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ,
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-2 μİĲĮȟȪ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ĮțȡĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȑȖȘȢ 5 țĮȚ 4
ȈȤȒμĮ 4

2 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ʌȠȣ
țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ
ǹȞȐȖțȘ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ.

ȈȤȒμĮ 5 - ǵĲĮȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ

ȈȤȒμĮ 6 - ǵĲĮȞ ȠȚ ȞİȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ țȐșİĲİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȜȠȪțȚĮ
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3 ȈĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ıĲȑȖȘȢ

ȈȤȒμĮ 8 - ǼȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ

ȈȤȒμĮ 9 - ǼȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌĮțĲȠȪμİȞȦȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ

ȈȤȒμĮ 10
-1 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ, -2 ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ (ĲİȖȓįȠ) ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, -4 șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
-5 țĮȚ 6 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ), -7 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ İĳ’
ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, -8 ʌĮțĲȠȪμİȞĮ İȜȐıμĮĲĮ İʌȚĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
-9 ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, -10 įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ ʌȑȜμĮĲȠȢ ĲȠȣ
(9) ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ țİȞȫȞ țĮȚ İȞıȦμȐĲȦıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (8), -11 İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ
ıĳȡȐȖȚıȘ țİȞȫȞ ĲȦȞ ȤȐȜȣȕĮ.
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4 ȉȣʌȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıİ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ ıĲȑȖȘȢ μİ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȈȤȒμĮ 7 - ǹȞȐȖțȘ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ıİ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ıĲȩμȚȠ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȩ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ, -2 ıĲȒȜȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ
μİ ȕȐıȘ ıȤİĲȚțȩ ȆǿȃǹȀǹ), -3 İȞįİȚțĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ įȓʌȜĮ ıİ
ȣʌȠıĲȪȜȦμĮ, -4 İȞįİȚțĲȚțȒ șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ıĲȠ μȑıȠ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıțİȜİĲȠȪ, -5 ȐȞȠȚȖμĮ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțİȜİĲȠȪ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜİȖȤșȠȪȞ ıİ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ıȣııȫȡİȣıȘ ȞİȡȠȪ, -6 țȜȓıȘ İʌȚʌȑįȠȣ ıĲȑȖȘȢ, -7 ȐȞȠȚȖμĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
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İʌȚıĲȑȖĮıȘ, -8 ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ
İȜİȪșİȡȘȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.

5 ǼįȡȐıİȚȢ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

ȈȤȒμĮ 11
(ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ĮȟȩȞȦȞ)
ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞȘ ĮʌȩțȜȚıȘ μİĲĮȟȪ ʌȡĮȖμĮĲȚțȠȪ țĮȚ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȐȟȠȞĮ: d 20 mm
-1 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -2 ʌĮțĲȠȪμİȞİȢ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 9
įȚĮĲȠμȑȢ

ȈȤȒμĮ 12
(ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ıİ ʌȡȩȕȠȜȠ)
ȉĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ȦȢ ʌȡȩȕȠȜȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ μȒțȠȢ d ȇ/10 ȩʌȠȣ ȇ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ
μİĲĮȟȪ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ, țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ  30 cm

Į

ȕ
ȈȤȒμĮ 13
(İįȡȐıİȚȢ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ)
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ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞĮ Ȓ įȚʌȜȐ ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ Į μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

Į

ȕ
ȈȤȒμĮ 14
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ)

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȠȞȐ Ȓ įȚʌȜȐ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ Į μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ.

ȈȤȒμĮ 15
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ μİ țİȞĲȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ)
ǵĲĮȞ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ, ıĲȘ ıȣμȕȠȜȒ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ, Ș
ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ įȚʌȜȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ  0,40 m.

ȈȤȒμĮ 16
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ μİ İțțİȞĲȡȚțȩ ıĲȩμȚȠ)
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ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ıȣμȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ȜȠȪțȚ,
ĲȩĲİ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ įȚʌȜȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ  0,05 m.

ȕ)

Į)

Ȗ)

ȈȤȒμĮ 17
(İįȡȐıİȚȢ ıĲĮ μȘ țİȞĲȡȚțȐ ȜȠȪțȚĮ)
ȈĲȠ ıȤȒμĮ ȣʌȩ țȜȓıȘ, İțĲȩȢ țİȞĲȡȚțȠȪ, ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μȠȞȠȪ Ȓ įȚʌȜȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ
İȓȞĮȚ Ș ȖȦȞȓĮ a. ǵĲĮȞ Į  174oĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μȠȞȩ ıĲȠȚȤİȓȠ μİ ʌȜȐĲȠȢ ȑįȡĮıȘȢ  60 mm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ
ȐȟȠȞĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ (ıȤȒμĮ 14 ȕ).

ȕ)

Į)
ȈȤȒμĮ 18
(İįȡȐıİȚȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ıĲȑȖȘȢ)

ȈĲȚȢ ĮțμȑȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 1 μİ ȑȞįİȚȟȘ 6) ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȠȞȐ Ȓ įȚʌȜȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȑįȡĮıȘȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ Į. ǵĲĮȞ Į 186o ĲȠ μȠȞȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ
ȑįȡĮıȘȢ  60 mm İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ.
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5.1 ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ

ȕ)

Į)
ȈȤȒμĮ 19

ĬȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ (ĮȞȐȞĲȚ Ȓ
țĮĲȐȞĲȚ ĮȣĲȫȞ).
ȀĮșȠȡȚıμȩȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĮțȡĮȓȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (1) țĮĲȐȜȘȟȘȢ
ıĲȑȖȘȢ.

5.2 ǵĲĮȞ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ

Į)

ȕ)

Ȗ)

ȈȤȒμĮ 20
ĬȑıİȚȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 21).
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 μİĲĮȜȜȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ,
-2 ıĲȠȚȤİȓȠ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ, -3 ĲȠȓȤȠȢ (ĳȑȡȠȞ), -4 ĲȠȓȤȠȢ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ UTOC, -5 ıĲȠȚȤİȓȠ țȐȜȣȥȘȢ
- ıĲȒȡȚȟȘȢ, -6 ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȒȡȚȟȘȢ, -7 ȖȦȞȚĮțȩ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ 2, 3, 4 μİ 1
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5.3 ǵĲĮȞ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ įȠμȒȢ

ȈȤȒμĮ 21
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ
ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ

Į)

ȈȤȒμĮ 22

ȕ)
ȈȤȒμĮ 23

ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 μİĲĮȜȜȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȖȚĮ ĲİȡμĮĲȚıμȩ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ įȚĮμȑıȠȣ
ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ. ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ıĲȑȖȘ įȚĮμȠȡĳȠȪĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ Ș țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȘȟȘ, -2 İʌȑȞįȣıȘ, -3 ıȣȞİȤȒ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ,
-4 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıȣȞİȤȑȢ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -5 ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ,-6 İʌȓʌİįȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ
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ǼįȡȐıİȚȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĮȡμȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.

įȚĮıĲȠȜȒȢ

ȉȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ Įʌȩ
ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
 ȇ/10 țĮȚ  30 cm ȩʌȠȣ ȇ ĲȠ ȐȞȠȚȖμĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑįȡĮıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ
ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.
ȈȤȒμĮ 24

ȈȤȒμĮ 25

ȈȤȒμĮ 26

5.4 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İįȡȐıİȦȞ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȩĲĮȞ įȚĮıȤȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıĲȩμȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ Įʌȩ ĮİȡĮȖȦȖȠȪȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, μİĲȡȠȪμİȞȘ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ
ȞİȣȡȫıİȚȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 20 cm, ĲȩĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞįȚȐμİıİȢ ĲİȖȓįİȢ (2) μȚțȡȩĲİȡȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ĲȦȞ țȣȡȓȦȢ ĲİȖȓįȦȞ (1).
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6 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ İʌȓ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȚȫȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 8
ȑȦȢ 10

ȈȤȒμĮ 27

ȈȤȒμĮ 29

ȈȤȒμĮ 28

ȈȤȒμĮ 30
-1 ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ
-2 ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ (ĲİȖȓįİȢ) ıȤȒμĮĲĮ
8,9

ȈȤȒμĮ 31

64

ȈȤȒμĮ 32
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7 ǼǿįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ
7.1 ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ

ȈȤȒμĮ 33 - ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ

ȈȤȒμĮ 34 - ȃİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ țĮȚ ĲİμȐȤȚȠ
ıȣȖțȡȐĲȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ

ȈȤȒμĮ 35 - ȈĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ

ȈȤȒμĮ 36

ȈȤȒμĮ 37

ǹțȡĮȓĮ μİĲȦʌȚțȒ țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ μİ ȞİȡȠıĲȐȜĮțĲȘ

7.2 ȂİĲȫʌİȢ

ȈȤȒμĮ 38 - ǼȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ İȚȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ 2 țĮȚ 3

ȈȤȒμĮ 39 - ǼȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲȫʌȘȢ
ʌȜĮȧȞȫȞ ıĲȑȖȘȢ

ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȪȡȦıȘȢ Įʌȩ ĮĳȡȫįİȢ ıȣμʌȚȑıȚμȠ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, -2 ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ, -3 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, -4 ıĲȠȚȤİȓȠ ȑįȡĮıȘȢ Įʌȩ ȅ.Ȉ., -5 ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ ȜȦȡȓįĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, -6 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 9, -7 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲȫʌȘȢ ʌȜĮȧȞȫȞ ıĲȑȖȘȢ, -8 μİĲȦʌȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 0,5 mm ĲȠȣ
ıĳȡĮȖȚıĲȚțȠȪ, -9 ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ, -10 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ, -11 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ İȚȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȠȣ 2 țĮȚ 3.
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ȈȤȒμĮ 40 - ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıĲȑȖȘȢ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ıĳȡĮȖȚıĲȚțȩ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 35), -2 İȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ ȞİȡȠıĲȐȜĮțĲȠȣ ʌȠȣ
ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ (4), -3 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȑȢ ȜȐμİȢ įȚĮĲȐıİȦȞ țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ
ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (4), -4 μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ, -5 İʌȓʌİįĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
ʌȐȤȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ (10), -6 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ
ȞİȣȡȫıİȦȞ, -7 ĲİȖȓįĮ, -8 ĮμİȓȕȠȞ, -9 ȑȜĮıμĮ țȐȜȣȥȘȢ, -10 ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ įȠțȠȓ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ĮʌȩıĲĮıȘ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ, -11 ȣʌȠıĲȪȜȦμĮ, -12 İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȒ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -13 ȜİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ, -14 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ,-15 șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
-16 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, -17 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȓȤȠȣ.

Į)

ȕ)
ȈȤȒμĮ 41-1

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ ȖȦȞȚĮțȐ İȜȐıμĮĲĮ 1 ȖȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȖȪȡȚıμĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ
İȞįİȤȩμİȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ıĲȘșĮȓĮ.
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7.3 ǹțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ

Ȗ)

į)
ȈȤȒμĮ 41-2

ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ (1, 16, 17) ȖȚĮ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ
İȞįİȤȩμİȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, Ȓ ȖȚĮ ıĲȑȥİȚȢ ıĲȘșĮȓȦȞ Ȓ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 42).
ȉȠ ȪȥȠȢ Ǿ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ h  0,15 m ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ıĲȐșμȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȈȤȒμĮ 42 - ȈȣμʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 41 į) μİ ıĲȠȚȤİȓĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 41-42
-1 ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠȓȤȠȣȢ, ıĲȘșĮȓĮ μİ İȣșȪȖȡĮμμȘ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘ Ȓ
ȖȣȡȚıĲȒ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 41b. -2 ȉİȖȓįĮ, -3 ȊʌȠıĲȪȜȦμĮ, -4 ǼȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ (3),
-5 ǼȚįȚțȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ (3), -6 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ȜȐμĮ, -7 ǼȜĮĲȘȡȚȦĲȐ İȜȐıμĮĲĮ ıİ ȜȐμİȢ ȖȚĮ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ
(16), -8 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, -9 ȂİĲĮȜȜȚțȩ İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ ȦȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, -10
ǹʌȩ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, -11 ȅȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ, -12 ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, -13 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, 14 ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -15 ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ȑįȡĮıȘȢ ĲȠȣ (9), -16
ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ, -17 ǼȚįȚțȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ – ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ȖȚĮ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, -18
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ĮȞĮȡĲȘμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Įʌȩ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ, -19 īȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ (14) ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ıȤȒμĮ 35.
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īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ĲȠʌȚțȫȞ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ
ȣįȡĮĲμȫȞ
ıĲȘ
ıȣȞȐȞĲȘıȘ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
țĮȚ
ȣʌȠıĲȣȜȦμȐĲȦȞ İȓĲİ șİȡμȠμȠȞȫȞİĲĮȚ ĲȠ
İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ 1, İȓĲİ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ıȣȞİȤȓȗİȚ
μȑȤȡȚȢ
ĲȠ
İȟȦĲİȡȚțȩ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ șİȡμȠμȠȞȫμİȞȠ ĲȠȓȤȦμĮ
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 42)

ȈȤȒμĮ 43

7.4 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ Ȓ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

ȕ)

Į)
ıĲİȡȑȦıȘ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ
ĲİȖȓįĮ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ

Ȗ)

ıĲİȡȑȦıȘ μİĲĮȟȪ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ
İȚįȚțȐ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ
țĮȚ ıĲȠ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ıİ ĲİȖȓįĮ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ

x

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 0,04 m.

x

ȅȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐ 0,50 m İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ μȚĮ İʌȓ ĲȦȞ
İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 45).

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȚĮ ȡĮĳȒ ĮȞȐ 0,20 m ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ (ıȤȒμĮ 45).

İ)

į)

İȞȓıȤȣıȘ İȚįȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ μİ
ʌȡȩıșİĲȠ ȖȦȞȚĮțȩ 1 ȩĲĮȞ
įİȞ ıȣȞįȑİĲĮȚ ȐțĮμʌĲĮ μİ ĲȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ.

ȐțĮμʌĲȘ ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
ĲİμĮȤȓȠȣ μİĲȐ ĲȠȣ ıȣȞİȤȠȪȢ
ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ
ȞİȣȡȫıİȦȞ.

ȈȤȒμĮ 44
x ǵĲĮȞ ĲȠ İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıİ ȪȥȠȢ ĲĮ 0,30 m ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ μȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȘȞ țİĳĮȜȒ ĮȣĲȩ țȐșİ
μȑĲȡȠȣ.
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8 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮțȡĮȓȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
Ȓ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

ȈȤȒμĮ 45 - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ İȚįȚțȠȪ ĮțȡĮȓȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 44 țĮȚ 45.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲȠ ȪȥȠȢ Ǿ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ
μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲİμĮȤȓȠȣ țĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ
ȠȡȚȗȠȞĲȓȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ (ĲĮțȠȪȞȚ) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 44 Į, 45.
ȆȓȞĮțĮȢ 11
ȊȥȠȢ Ǿ

ȆȐȤȠȢ

ȉĮțȠȪȞȚ

m

mm

m

 0,25

0,75

 0,10

1,00

 0,10

 0,60

 1,20

 0,10

 0,60

 1,20

 0,10

 0,40

(ǹ) ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲİμĮȤȓȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(Ǻ) = 0,40 m + ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ + ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ʌȐȤȠȢ ȖȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
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9 ǼȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȑȖȘȢ
9.1 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ

ȈȤȒμĮ 46
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 İȚįȚțȩ ĲİμȐȤȚȠ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮȡμȠȪ, -2 ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȠ ĲİμȐȤȚȠ μİĲȐ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
(ȖȚĮ ʌȐȤȠȢ İȜĮıμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ȕȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 11 țĮȚ ȖȚĮ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 45), -3 İȜȐıμĮĲĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲĮ ĲİμȐȤȚĮ (1),
-4 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -5 ĲİȖȓįİȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 24 ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ
Įʌȩ ĲȠȞ Įȡμȩ), -6 ĮμİȓȕȠȞ, -7 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, -8 șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -9 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ,
-10 ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 35), -11 ʌĮȡȑμȕȣıμĮ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȒ ȜȐμĮ ȖȚĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮȢ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ (3)

9.2 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ

Į)

ȕ)
ȈȤȒμĮ 47

ȉĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ (țȣȜȚȞįȡȚțȐ Ȓ țȠȜȠȣȡȠțȦȞȚțȐ) ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ țİȞĲȡȚțȐ Ȓ ıĲĮ ĮțȡĮȓĮ ȜȠȪțȚĮ ȩʌȦȢ
ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 15, 16 țĮȚ 19 ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ĮȣĲȫȞ (ĳȜȐĲȗĮ) țȠȜȜȘμȑȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȐ
ĳȪȜȜĮ. Ǿ įȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 12.
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ȈȤȒμĮĲĮ 48 - 52
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ȊʌȩμȞȘμĮ
ȈȤȒμĮ 48: ıĲȩμȚȠ ʌȜĮȧȞȒȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ, -1 ȠȡșȠȖȫȞȚĮ įȚĮĲȠμȒ ıĲȠμȓȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ L ıȪμĳȦȞĮ μİ §
8.2.6.3 țĮȚ ȪȥȠȣȢ Ǿ  0,10 m, -2 țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıțȑȜȠȢ ȖȦȞȚĮțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ μȒțȠȣȢ Ǻ țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ
ȪȥȠȣȢ Ǿ+ 0,12 m, -3 ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıțȑȜȠȢ ȖȦȞȚĮțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,20 m,
-4 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -5 ĲİȖȓįĮ, -6 ĮμİȓȕȠȞ,
-7 ȣʌȠıĲȪȜȦμĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ, -8 ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ȑįȡĮıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȜȘȟȘȢ 4+șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
-9 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, (Ǽ) İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ıİ μȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȓıȘ μİ Dx0,50 m ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĮȢ
ȣʌȠȕĮșμȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ
ıĲȡȫıİȦȞ, ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ İμʌȩįȚȠ ıĲȘ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ȚįȓȦȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 50.

9.3 īȚĮ įȚȩįȠȣȢ țȣȜȚȞįȡȚțȫȞ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȫȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ

ȕ)

Į)

ȈȤȒμĮ 53
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ȈȤȒμĮ 54

ȈȤȒμĮ 56

ȈȤȒμĮ 55
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ȊʌȩμȞȘμĮ
-1

ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ ĳȜȐĲȗĮ (ıȤȒμĮ 53)

-2

ʌȠȣțȐμȚıȠ μİ ĳȜȐĲȗĮ ʌȠȣ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ĳșȐȞİȚ μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ

-4

İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ (3) ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲȠȣ (1) (ıȤȒμĮ 53c)

-5

ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ

-6

țȠȜȐȡȠ țȠȜȜȘμȑȞȠ

-7

țȠȜȐȡȠ μİ ıĳȚțĲȒȡĮ

-8

μĮıĲȓȤĮ

-9

ĲİȖȓįĮ

-10 ĲİȖȓįİȢ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ (9) ȖȚĮ İȞȓıȤȣıȘ ĲȠȣ (3)
-11 ıĲİȖĮȞȒ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ĳȜȐĲȗĮȢ μİ ʌȠȣțȐμȚıȠ

9.4 īȚĮ șȩȜȠȣȢ ĳȦĲȚıμȠȪ – ĮİȡȚıμȠȪ, țĮĲĮʌĮțĲȑȢ

ȈȤȒμĮ 57

74

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31095

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-05-03-00:2009

Ǽȁȅȉ

ȈȤȒμĮ 58
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 İȞȓıȤȣıȘ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ, -2 ĲİȖȓįİȢ țȐșİĲİȢ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ ĲİȖȓįİȢ, -3 ĲİȖȓįİȢ ıȤȒμĮĲȠȢ [ ȩĲĮȞ įİȞ
μʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș 2 țĮȚ 4, -4 ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ 5, -5 İʌȓʌİįȠ ȑȜĮıμĮ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ȠʌȒȢ, -6 ʌȡȩıșİĲȠ ȑȜĮıμĮ İȞȓıȤȣıȘȢ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ șȩȜȠȣ, -7 ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ,
-8 ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, -9 ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, -10 İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ.
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10 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (İțĲȩȢ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ) ıİ
ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ȐȞȦ İȪȡȠȢ ȞİȪȡȦıȘȢ  70 mm

ȈȤȒμĮ 59
ȆȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ. ǺȜȑʌİ ȠȡșȒ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȤȒμĮ 60.

Į)

ȕ)

ȈȤȒμĮ 60

Ȗ)

2

6 ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ m Ȓ 8 ıİ
ĳȪȜȜȠ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,20x1,00

2

5 ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ m Ȓ 6 ıİ ĳȪȜȜȠ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,20x1,00

į)
2

8 ıĲİȡİȫıİȚȢ ĮȞȐ m Ȓ 10 ıİ ĳȪȜȜȠ įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,20x1,00

ȗ) ɲ)

İ)

ȈȤȒμĮ 62
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 63)

ȈȤȒμĮ 61

11 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
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ȈȤȒμĮ 63

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ
ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 11

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ,
İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ
μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȈȤȒμĮ 64
ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, -2 ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȒ ȕȓįĮ, -3 ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȠȪμİȞȠȚ ʌȪȡȠȚ,
-4 ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ ʌȜĮțȑĲĮ İȜȐıμĮĲȠȢ 0,75 mm, İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȠȖȖȣȜȒȢ ȡȠįȑȜĮȢ 0,70 mm,
-5 ıĲȡȠȖȖȣȜȒ ȡȠįȑȜĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm, -6 ȘȜİțĲȡȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ, -7 șİȡμȠμȩȞȦıȘ, -8 șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ, -9 ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, -10 ĲİȖȓįĮ.
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12 ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ȦȢ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ
ıİ ȒįȘ țȠȜȜȘμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ İʌȓ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ, Ȓ ȦȢ
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

Į)

Ȗ)

ȕ)

ȈȤȒμĮ 65
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ĲȠʌȠĲȚıĲȒȡȚ
ʌȠıȩĲȘĲĮ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
Ƞ
ıĲȠȣȢ 200 C.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μȚĮ
įȠțȚμȒ ȫıĲİ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (Ĭǹ) ȞĮ
μȘȞ İȓȞĮȚ ȠȪĲİ ʌȠȜȪ, ȠȪĲİ
ȜȓȖȘ.

Ȃİ ĮȣĲȒ ĲȠȪĲȘ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ȣʌȩ
μȠȡĳȒ
μİȖȐȜȘȢ
ıʌȐĲȠȣȜĮȢ,
ĮĳȒȞİĲĮȚ Ș ĮȞĮȖțĮȓĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ,
țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ, ĲȡĮȕȚȑĲĮȚ ıİ
ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȡȓʌȠȣ 45 cm.

ȀĮĲȐ
ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȘȢ
ʌȜȐțĮȢ, ȦșİȓĲĮȚ μȚĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ
(Ĭǹ) ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, μȑȤȡȚȢ
ȩĲȠȣ ȟİȤİȚȜȓıİȚ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ȫıĲİ
Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
țȩȜȜȘıȘ,
ȤȦȡȓȢ
ȩμȦȢ
ȞĮ
İʌȚıĲȡȑȥİȚ ȞĮ İʌȚʌȜİȪıİȚ.

13 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ
(İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȦȞ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 64, Į țĮȚ Ȗ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ 22)

ǽȫȞİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ Ȓ
ıȘμİȚĮțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ
ȆĮȡȐįİȚȖμĮ İĳĮȡμȠȗȩμİȞȠ
țĮȚ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠ
ȖȣĮȜȚȠȪ, ȩʌȠȣ Ș įȚȐĲȡȘıȒ
ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ: ĮȞȐ
50 cm.
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ȊʌȩμȞȘμĮ
-1 ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ (ǻī) ʌȐȤȠȣȢ ʌ.Ȥ. 80 cm, -2 ʌȜȐțİȢ (ǻī) μİȚȦμȑȞȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮĲȐ 15 mm ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ıĲȒȟİȦȞ, -3 ĮĳĮȓȡİıȘ ʌȐȤȠȣȢ İĳ’ ȩıȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, -4 ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ, -5
ȜȦȡȓįĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 500 x 60 x 5 mm, -6 ʌȜĮțȑĲĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 60 x 60 x 5 mm, -7 ȜȦȡȓįĮ ĮȜȠȣμ. 440 x 60 x 5 mm, μʌȠȣȜȩȞȚ,
-10
ȖȑμȚıμĮ
μİ
șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ,
8
ʌȜĮțȑĲĮ
ĮȜȠȣμ.
60 x 60 x 5 mm,
-9
-11 įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ

14

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
11

ȈȤȒμĮ 67

ȈȤȒμĮ 69

ȈȤȒμĮ 68

ȈȤȒμĮ 70
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ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȦȞ
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ȈȤȒμĮ 73
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Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
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11
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Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ
ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ 11
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Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
11

į
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Ǽȁȅȉ

ǼʌİȟȘȖȘμĮĲȚțȩ ȊʌȩμȞȘμĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȠμȑȢ 1-1 ȑȦȢ 6-6 ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 67 ȑȦȢ 87.
1

ȋĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ,
ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ
ǼȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȤĮμȘȜȠȪ İȖțĮȡıȓȠȣ μȑĲȡȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȒ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ ȠȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ ıİ ʌȐȤȠȢ ĲȠ ʌȠȜȪ 6 mm ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ
ıȣȞșİĲȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ Ȓ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȚʌȜȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
2 ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ĲİȖȓįİȢ İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 8 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 7.4.
3 ĭȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ (ĮμİȓȕȠȞĲİȢ)
4 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ L2, I2 - L3, I3 – L4, I4 ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 18 ȑȦȢ 23 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
5 ȄȪȜȚȞİȢ ĲİȖȓįİȢ İȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 8 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 7.4
6 ȄȪȜȚȞĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ (ĮμİȓȕȠȞĲİȢ)
7 ȆĮțĲȠȪμİȞȠ ȤĮȜȪȕįȚȞȠ ȑȜĮıμĮ İȞĲȩȢ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (9) ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
8 ĭȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
11 ǼȟȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ İʌȓʌİįĮ Ȓ țȣμĮĲȠİȚįȒ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ Ȓ İʌȓʌİįĮ
ĳȪȜȜȠȣ įȚʌȜȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ (SANDWISCH).
1 ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ 11.
2 ǼıȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȓȤȦȞ μİ İʌȓʌİįĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ (ȤȐȜȣȕȠȢ, ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ,
įȚʌȜȠȪ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ SANDWISCH ıȚμİȞĲȩʌȜĮțİȢ țȜʌ) İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ (2.2).
3 ȂİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ İıȦĲİȡȚțȒȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
4 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȦȞȚĮțȒ ıȪȞįİıȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ.
5 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
6 ȂİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȜȐțĲȘȢ μİ ĲȠ ȑȞĮ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ ʌĮțĲȦμȑȞȠ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ.
7 ȈĳȡȐȖȚıȘ ȞİȣȡȫıİȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ – İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ μİ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ μİȖȐȜȘȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
8 ǼȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ İʌȓ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (2.3).
9 ȅȡșȠıĲȐĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ ıĲȑȖȘȢ.
10 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ ıĳȡȐȖȚıȘ țİȞȠȪ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
11 ȆȡȩıșİĲȠ ȑȜĮıμĮ.
12 ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 4 țĮȚ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
13 ȄȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȓ ıĲȑȖĮıȘȢ.
14 īȦȞȚĮțȒ įȚĮĲȠμȒ ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ 3 țĮȚ 9.
15 ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ȖȚĮ
ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȣȞȑȤȚıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
16 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ȖİĳȪȡȦıȘ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıĲȑȥȘȢ.
17 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ȖȦȞȚĮțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 4 İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
18 ȉİμȐȤȚȠ įȚʌȜȠȪ ĲĮĳ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 4 İʌȓ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
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19 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȣȞȑȤȚıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(ıȤȒμĮ 78).
20 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ ıĲİȡİȠȪμİȞȘ ʌȜİȣȡȚțȐ.
21 ȈĲȑȥȘ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ.
22 ȂİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ ıĲİȡİȠȪμİȞȘ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ 34.
23 ȈĲȠȚȤİȓĮ İȜĮĲȘȡȚȦĲȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 1,0 m.
24 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
25 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ȖȣȡȓıμĮĲȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ.
26 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠȣȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ 20 ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ȖȚĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
27 ȂĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ 36.
28 ȈİȞȐȗ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ ıĲȑȥȘȢ ȠʌĲȠʌȜȚșȠįȠμȒȢ.
29 ǻȚȐĲĮȟȘ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ 43 μİ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ
(ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ĲİμȐȤȚȠ ıȦȜȒȞȠȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșİȓ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ 1 țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ
ıȪıĳȚȟȘȢ).
30 ǻȚȐĲĮȟȘ ıȪȞįİıȘȢ ıİȞȐȗ μİ ȠȡșȠıĲȐĲȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ.
31 ȉȠȓȤȠȢ (μİıȠĲȠȚȤȓĮ) İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳȐʌĲİĲĮȚ Ș ıĲȑȖȘ.
32 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ μİ įȚȐĲĮȟȘ 40 ıȪȞįİıȘȢ μİ ĲȚȢ ĲİȖȓįİȢ țĮȚ ıȪȞįİıȘ μİ ıİȞȐȗ ıĲȑȥȘȢ.
33 ȂİĲĮȜȜȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȑȖȘȢ
ȦȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ. 17/96, Ȇ.ǻ.159/99 țȜʌ.).
2. AFNOR NF P 84-206-1 (DTU 43.3) 1995 - Mise en oeuvre des toitures en toles d’ acier nervurees
avec revetement d’ etancheite. (ȉȡȩʌȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ıĲİȖȫȞ μİ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİĲȐ ȞİȣȡȫıİȦȞ
țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ).
3. GUIDE TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE UEATC POUR L’ AGREMENT DES REVETEMENTS D’
ETANCHEITE DE TOITURE FIXES MECANIQUEMENT ȉǾȈ EUROPEAN UNION OF
AGREǼMENT (ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȩȢ ĲİȤȞȚțȩȢ ȠįȘȖȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȠȣμȑȞȦȞ
μȘȤĮȞȚțȐ ıĲĮ įȫμĮĲĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ).
4. GUIDE PRATIQUE DE LA TOITURE PLATE ǼțįȠıȘ FOAMGLAS -(ȆȡĮțĲȚțȩȢ ȠįȘȖȩȢ ĲȘȢ İʌȓʌİįȘȢ
ıĲȑȖȘȢ).
5. RESISTANCE AU VENT DES SYSTEMES D’ ETANCHEITE DE TOITURES ET D’ ISOLANTS
SUPPORTS - ǼțįȠıȘ CAHIER du CSTB No 2589/1992 -Avis technique Groupes.- (ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ
ȐȞİμȠ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ) - REGLES
DEFINISSANT LES EFFES DU VENT SUR LES CONSTRUCTIONS – DTU - (ȀĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ ıĲȚȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ) - ǼțįȩıİȚȢ EYROLLES 1976.
6. Ǽȁȅȉ EN 335.01 E2: Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
1: General -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 1:
īİȞȚțȐ
7. Ǽȁȅȉ EN 335.02 E2: Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part
2: Application to solid wood -- ǹȞșİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȟȪȜȠȣ - ȅȡȚıμȩȢ ĲȦȞ țȜȐıİȦȞ
ȤȡȒıȘȢ - ȂȑȡȠȢ 2 : ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ĳȣıȚțȩ ȟȪȜȠ
8. Ǽȁȅȉ EN 10142: Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȋĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ ȤĮμȘȜȒȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȞșȡĮțĮ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ įȚĮμȩȡĳȦıȘ, μİ ıȣȞİȤȒ İʌȚȥİȣįĮȡȖȪȡȦıȘ İȞ șİȡμȫ. –
ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
9. Ǽȁȅȉ EN 10143 E2 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions
and shape -- ȋĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ μİ ıȣȞİȤȒ İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ıȤȒμĮĲȠȢ
10. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10326 Continuously hot -dip coated strip and sheet of structural steels - Technical
delivery conditions - ǼʌȚțĮȜȣμμȑȞĮ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜĮ țĮȚ ȤĮȜȣȕįȠĲĮȚȞȓİȢ țĮĲĮıțİȣȫȞ μİ ıȣȞİȤȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ İȞ șİȡμȫ - ȉİȤȞȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
11. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 10029 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape
and mass -ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ șİȡμȒȢ ȑȜĮıȘȢ, ʌȐȤȠȣȢ ȓıȠȣ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 3 mm - ǹȞȠȤȑȢ
įȚĮıĲȐıİȦȞ, ıȤȒμĮĲȠȢ țĮȚ μȐȗĮȢ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0601-01 «ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-01-01, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 23Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȈĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150103-06-02-01 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ:

2



ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ
įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Ȓ ȣʌȩ
ȡİȣıĲȒ μȠȡĳȒ, μİĲȐ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ țĮȚ μȘ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ
ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȢ țȣȡȓȦȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ȞĮ ʌĮȡİμȕȜȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚȐȢ
ĲȘȢ.



ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ), ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ (ȕĮĲȠȪ Ȓ μȘ ȕĮĲȠȪ
ıĲȠ țȠȚȞȩ), ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȗȠμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1297

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Method of artificial ageing by long term exposure to the
combination of UV radiation, elevated temperature and water -- ǼȪțĮμʌĲĮ
ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȢ ĲİȤȞȘĲȒȢ ȖȒȡĮȞıȘȢ μİ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ
ȑțșİıȘ ıĲȘȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ İʌȓįȡĮıȘ ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ, ȣȥȘȜȫȞ
șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 1426

Bitumen and bituminous binders. Determination of needle penetration -ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚİȓıįȣıȘȢ, μİ
ȕİȜȩȞĮ

Ǽȁȅȉ EN 1427

Bitumen and bituminous binders. Determination of the softening point. Ring
and Ball method -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μȐȜșȦıȘȢ - ȂȑșȠįȠȢ įĮțĲȣȜȓȠȣ

Ǽȁȅȉ EN 1109

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of flexibility at low temperature -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
İȣțĮμȥȓĮȢ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
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Ǽȁȅȉ EN 12039

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of adhesion of granules -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 12691

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of resistance to impact -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ țȡȠȪıȘ

Ǽȁȅȉ EN 12730

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of resistance to static loading -- ǼȪțĮμʌĲĮ
ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ıĲĮĲȚțȒ ĳȩȡĲȚıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813

Screed material and floor screeds. Screed material. Properties and
requirements -- ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ – ȊȜȚțȩ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ – ǿįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 1928

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of watertightness -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 1931

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of water vapour transmission properties -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ȣįȡĮĲμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ 1415

ȈĲİȖĮȞȦıȘ įȦμĮĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțİȢ μİμȕȡĮȞİȢ - ȆȡȫĲȠ μȑȡȠȢ: ȅįȘȖȓİȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ I: ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİȕȡĮȞȫȞ
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ II: ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ III: ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ İȜȑȖȤȠȣ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ
ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- YʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ

3
3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
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Ȃİ ĲȠȞ ȖİȞȚțȩ ȩȡȠ «ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ» İȞȞȠȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ İȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıİ
įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ μİ ȕĮıȚțȐ ȣȜȚțȐ:


ȉȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.



ȆȡȩıμȚțĲĮ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĮıĳȐȜĲȠȣ.



ȉĮ ĮįȡĮȞȒ ʌȡȩıμȚțĲĮ (FILLER) ʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.



ȉȠȞ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ (ȠʌȜȚıμȩȢ).



ȉȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.

3.1.1

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ μİȓȖμĮ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳĮȜĲȠȪ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İμʌȠĲȓȗİȚ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ (ȠʌȜȚıμȠȪȢ).
Ǿ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ Ȓ ĳȣıȘĲȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ μİ İμĳȪıȘıȘ ĮȑȡĮ ıĲĮ ȣʌȠȜİȓμĮĲĮ ĲȘȢ
ĮʌȩıĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ ȣʌȩ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 250 μİ 300ȠC. ȀĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠ ȠȟȣȖȩȞȠ ĲȠȣ ĮȑȡĮ İʌİȞİȡȖİȓ μİ ĲȠ ȣįȡȠȖȩȞȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ
ĮʌȩıĲĮȟȘȢ, ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ. Ǿ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȠȣ ȣįȡȠȖȩȞȠȣ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ μİ ıȣμʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ
ȣʌȠȜİȚμμȐĲȦȞ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȠȣȢ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĳȪȜȜĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȜȑȠȞ ȦȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ ıĮȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıİ ıȣıĲȒμĮĲĮ
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ, țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ μİȓȦıȘ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ.
3.1.2

ǼȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (S.B.S.)

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ (μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȚĮıʌȠȡȐȢ) ıȣȞșİĲȚțȫȞ șİȡμȠʌȜĮıĲȚțȫȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ
ȈĲȣȡİȞȓȠȣ - ǺȠȣĲĮįİȞȓȠȣ - ȈĲȣȡİȞȓȠȣ, ıĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ μİȓȖμĮ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıįȓįȠȞĲĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ įȚȣȜȚıĲȘȡȓȠȣ (μİȓȖμĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ İȜĮıĲȚțȩ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ
ĮȞșİțĲȚțȩĲİȡȠ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ).
3.1.3

ȆȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ǹȇȇ)

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ (μİ ĲȘȞ μȑșȠįȠ ĲȘȢ įȚĮıʌȠȡȐȢ) ıȣȞșİĲȚțȫȞ șİȡμȠʌȜĮıĲȚțȫȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ
ȚıȠĲĮțĲȚțȠȪ țĮȚ ĮĲĮțĲȚțȠȪ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ (ǿȇȇ, ǹȇȇ) ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μİȓȖμĮĲȠȢ μİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıįȓįȠȞĲĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ʌȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ įȚȣȜȚıĲȘȡȓȠȣ (μİȓȖμĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ
ʌȜĮıĲȚțȩ țĮȚ ĮȞșİțĲȚțȩ ıĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ).


ȉĮ țĮșĮȡȐ İȜĮıĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮμȠȡĳȦșȠȪȞ Įʌȩ ʌȓİıȘ İμȕȩȜȠȣ μİ įȪȞĮμȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ
ȠȡȓȠȣ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ, șĮ İʌĮȞȑȜșȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ μȠȡĳȒ ȩĲĮȞ ıĲĮμĮĲȒıİȚ Ș ʌȓİıȘ ĲȠȣ İμȕȩȜȠȣ.



ȉĮ țĮșĮȡȐ ʌȜĮıĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ įȚĮȡȡȑȠȣȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮĲĮʌȩȞȘıȘȢ. ǻİȞ ȑȤȠȣȞ
μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ μȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȞİțĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ.



ȉĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıȪȞșİıȒȢ ĲȠȣȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌȜĮıĲȚțȠİȜĮıĲȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ μİ
ȤĮμȘȜȩ ȩȡȚȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ.

3.1.4

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ İȞĲȩȢ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİȚȖμȐĲȦȞ SBS Ȓ ǹȇȇ, İȚįȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ, ʌȠȣ
ʌȡȠıįȓįȠȣȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ.
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ǼȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȑȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȆĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȞȐμȚȟȘ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȜĮıĲȠμİȡȫȞ ȣȜȚțȫȞ ǹȇȇ, İȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ǹȇȇ
COPOLYMER). ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȫȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ȐμİıĮ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ țĮȚ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ.
3.1.6

ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

īȚĮ ȖȡȒȖȠȡȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȤȦȡȓȢ μĮțȡȠıțİȜİȓȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ
ĮȣĲȫȞ, įȓįİĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲĮ ȕĮıȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ
μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ.


ȉȪʌȠȢ ĳȠȡȑĮ (ȠʌȜȚıμȠȪ)



ȉȪʌȠȢ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ



ȉȪʌȠȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ – ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ



ǺȐȡȠȢ



ȉȪʌȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

3.1.7

ȉȪʌȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ

Ȃİ ȑȞĮ Ȓ įȪȠ ȥȘĳȓĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȪȠ ȠʌȜȚıμȫȞ μİ ʌȡȫĲȠ ȥȘĳȓȠ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ
ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȜȘıȚȑıĲİȡĮ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
0.

țĮȞȑȞĮȢ ȠʌȜȚıμȩȢ

1.

ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ

2.

ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ

3.

μȘ ȣĳĮȞĲȩȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ (non woven)

4Į. μȘ ȣĳĮȞĲȩȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ  180 gr/m2
4ȕ. μȘ ȣĳĮȞĲȩȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ  250 gr/m2
4.

ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ μİ ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ

5.

μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ

6.

ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ

3.1.8

ȉȪʌȠȢ μȓȖμĮĲȠȢ

ǲȞĮ Ȓ įȪȠ ȥȘĳȓĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȪȠ (2) įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ μİȚȖμȐĲȦȞ
ȋ

ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ

Ǽ

İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ

ȇ

ʌȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ

S

İȚįȚțȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ
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ȉȪʌȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

0.

țĮμȓĮ

1.

ȠȡȣțĲȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ (ȜİʌĲȩțȠțțȘ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ Ȓ ĲĮȜț)

2.

ȥȘĳȓįİȢ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ıȤȚıĲȩȜȚșȠȢ, ȖȡĮȞȓĲȘȢ, țİȡĮμȚțȩ)

3.

ĳȪȜȜȠ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȑȢ ȣȜȚțȩ (ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ, ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ, ʌȠȜȣİıĲȑȡĮȢ)

4.

ȣȜȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ (ʌȤ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ Ȓ ȤĮȡĲȓ)

5.

μİĲĮȜȜȚțȩ ĳȪȜȜȠ (ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ȤĮȜțȩȢ)

6.

ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ

3.1.10 ȉȪʌȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
0.

țĮμȓĮ

1.

ȠȡȣțĲȩ ȜİʌĲȩțȠțțȠ ȣȜȚțȩ

2.

ĲȡĮȤİȓȢ țȩțțȠȚ ȖȚĮ ĮİȡȚıμȩ (ȤȠȞįȡȩțȠțțȘ ȐμμȠȢ)

3.

ȜİʌĲȩ ĳȪȜȜȠ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȑȢ ȣȜȚțȩ

4.

ȣȜȚțȐ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșȠȪȞ

5.

ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ

3.1.11 ȉȪʌȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȕȐȡȠȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȆȠȚțȓȜİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖȠıĲĮıȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕȐȡȠȣȢ
İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (μȠȞȒ Ȓ įȚʌȜȒ ıĲȡȫıȘ) ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
İʌȚșȣμȘĲȒȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ –
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
3.1.12 ȉȪʌȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ İĳĮȡμȠȖȒȢ
Ĭ.ǹ.

șİȡμȒ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ (İȞ șİȡμȫ)

ĭȁ.

ĭȜȩȖȚıĲȡȠ

Ȍ.ǹ.

ȥȣȤȡȒ ĮıĳĮȜĲȩțȠȜȜĮ

ǹȊȀ

ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ

Ĭ.ǹȇ. șİȡμȩȢ ĮȑȡĮȢ
ȂǾȋ

μȘȤĮȞȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ

İȜİȪșİȡȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ıİ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ ıȘμİȓĮ.
3.1.13 ȆĮȡȐįİȚȖμĮ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ
1.

ȂȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĳȠȡȑĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
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ȐȞȦ: ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ



țȐĲȦ: ĳȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ
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ĬĮ ȑȤİȚ țȦįȚțȩ 4.Ǽ.1.3.
2.

ȂȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠȨĳĮıμĮ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.


ȐȞȦ: ĳȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ



țȐĲȦ: ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ

ĬĮ ȑȤİȚ țȦįȚțȩ 3.ȋ.3.1.
3.1.14 ȈȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ țĮȚ įȚİȓıįȣıȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
1.

ȉȠ ıȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ įĮțĲȣȜȚįȓȠȣ – ıĳĮȓȡĮȢ: Ȉİ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ
įĮțĲȪȜȚȠ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ įİȓȖμĮ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ıĳĮȓȡĮ. ȉȠ ȩȜȠ
șİȡμĮȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȒ ıȣıțİȣȒ țĮȚ ıȘμİȚȫȞİĲĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘ ıĲȚȖμȒ ʌȠȣ Ș μİĲĮȜȜȚțȒ ıĳĮȓȡĮ
įȚĮʌİȡȞȐ ĲȠ įĮțĲȪȜȚȠ, Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ țĮȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ μȐȜșȦıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.

2.

ȉȠ ıȘμİȓȠ įȚİȓıįȣıȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ʌȡȩĲȣʌȘ ȕİȜȩȞĮ, ʌȡȩĲȣʌȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ
įȚİȚıįȪıİȚ İȜİȪșİȡĮ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ 5 sec ıİ 25ȠC. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıİ dmm (10-1 mm).

3.1.15 ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȅȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ İțİȓȞȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĳȜȩȖĮ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμĮȚȞȩμİȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ
3.1.16 ȅȜțȚμȩĲȘĲĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ μȑĲȡȠ ĲȘȢ İȣʌȜĮıĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ.
ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıİ cm, ıİ ȑȞĮ įȠțȓμȚȠ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ μȑıĮ ıİ μİĲĮȜȜȚțȩ țĮȜȠȪʌȚ ıȤȒμĮĲȠȢ
«ȠțĲȫ» μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȠȤȦȡȚıμȠȪ ĲȦȞ įȪȠ țȣțȜȚțȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ, ȩĲĮȞ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ
İĳİȜțȣıμȩ, İȞĲȩȢ ȣįĮĲȩȜȠȣĲȡȠȣ țȐĲȦ Įʌȩ ıĲĮșİȡȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.
ȈĲȠ ıȘμİȓȠ ĮʌȩıĲĮıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓ șȡĮȪıȘ ĲȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȣ
«ȜĮȚμȠȪ» įȓįİȚ ıİ cm ĲȘȞ ȠȜțȚμȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȠȪ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ μȓȖμĮĲĮ

4.1.1

ǹıĳĮȜĲȚțȐ μȓȖμĮĲĮ 50/70 țĮȚ 80/100

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μȚȖμȐĲȦȞ 50/70 țĮȚ 80/100 įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 1.

ȆȓȞĮțĮȢ 1
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Ǽȁȅȉ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

50/70

80/100

dmm

50 - 70

80 - 100

o

46 - 54

43 - 47

o

C

> 230

> 230

cm

>7

>7

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ įȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ

4.1.2

C

EN-1427 :1999

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

ȅȜțȚμȩĲȘĲĮ ıĲȠȣȢ 25oC

ASTM D-113

ȅȟİȚįȦμȑȞȘ ĮıĳȐȜĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 2. ȀȐșİ ĲȪʌȠȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ
țȜȐıμĮ ʌ.Ȥ. R85125 Ȓ R100/40 ȩʌȠȣ:


Ƞ ĮȡȚșμȘĲȒȢ ĲȠȣ țȜȐıμĮĲȠȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȘμİȓȠ μȐȜșȦıȘȢ Ȓ șİȡμȠțȡĮıȓĮ μȐȜșȦıȘȢ.



Ƞ ʌĮȡĮȞȠμĮıĲȒȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȘμİȓȠ įȚİȓıįȣıȘȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

ȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾ
ǹȈĭǹȁȉȅȈ

dmm

30 - 40

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ ǻȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ ȂȐȜșȦıȘȢ

4.1.3

o

90 - 100

C

EN-1427 :1999

ǼȣțĮμȥȓĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

Ǽȃ 1109

o

5 ȑȦȢ -1

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

o

> 250

C
C

ǼȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (SBS) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȣȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (SBS) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3.

ȆȓȞĮțĮȢ 3
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ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

©

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

ȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾ
ǹȈĭǹȁȉȅȈ

dmm

30 - 40

Ǽȁȅȉ

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ ǻȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ ȂȐȜșȦıȘȢ

4.1.4

o

120 - 140

C

EN-1427 :1999

ǼȣțĮμȥȓĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

EN 1109

o

-10 ȑȦȢ -30

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

o

> 250

C
C

ȆȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (ǹȇȇ) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ

ȉĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ʌȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ǹȇȇ) ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 4.
ȆȓȞĮțĮȢ 4
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȋȅȊ

ȂȅȃǹǻǼȈ

ȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾ
ǹȈĭǹȁȉȅȈ

dmm

20 - 30

ASTMD-5
ȈȘμİȓȠ ǻȚİȓıįȣıȘȢ

EN 1426:1999
ASTM D-36

ȈȘμİȓȠ ȂȐȜșȦıȘȢ

4.2

o

135 - 155

C

EN-1427 :1999

ǼȣțĮμȥȓĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ

UEAtc / MOAT 30-84

o

-5 ȑȦȢ -20

ȈȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

ASTM D-92

o

> 250

C
C

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȈĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ȆǿȃǹȀǼȈ 5 ȑȦȢ 8 įȓįȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȘȞ ʌȡȠμȒșİȚĮ
ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ıĲĮĲȚțȒȢ Ȓ įȣȞĮμȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ įȓȠįȠ ȞİȡȠȪ ıİ ʌȓİıȘ ıĲȒȜȘȢ
ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ 50 mm İȟĮıțȠȪμİȞȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȣĲȒ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ĲȘȢ įȠțȚμȒȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪμİȞȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1928 țĮȚ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1931.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ μİ įİȓțĲİȢ L țĮȚ ǿ ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
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ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 03-06-02-01 țĮȚ ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ıİ ĮȣĲȒ ıȘμİȓȦıȘ. ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 įȓįȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȈȣȞĲİȜİıĲȫȞ ǼʌȚȜȠȖȒȢ țĮȚ ȠȚ įİȓțĲİȢ
L țĮȚ ǿ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.17 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ ǼʌȚȜȠȖȒȢ).
4.2.1

ǻİȓțĲİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ L ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ǻȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȑııİȡȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ L1 ȑȦȢ L4 ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ įȠțȚμȓȠȣ
μİμȕȡȐȞȘȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ İʌȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ 25 kg/m3 ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȠȪ
İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ 7 kg, 15 kg, 25 kg įȚĮ μȑıȠȣ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĳĮȓȡĮȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 10 mm.
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ L
L1 ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĳȠȡĲȓȠ 7 kg
L2 ĮȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 7 kg ĮȜȜȐ ȣʌȐȡȤİȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĳȠȡĲȓȠ 15 kg
L3 ĮȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 15 kg ĮȜȜȐ ȣʌȐȡȤİȚ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ĳȠȡĲȓȠ 25 kg
L4 ĮȞ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 25 kg
4.2.2

ǻİȓțĲİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ I ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ǻȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲȑııİȡȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ I1 ȑȦȢ ǿ4 ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȘȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ, ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ įȠțȚμȓȠȣ, ȩĲĮȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țȡȠȪıȘ Įʌȩ ȑμȕȠȜȠ İȚįȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌȠȣ İȟĮıțİȓ ʌȓİıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ 9
JOULES ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ȩμȦȢ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȠȣ ȘμȚıĳĮȚȡȚțȑȢ ĮțȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ įȚĮμȑĲȡȦȞ Įʌȩ 30 mm ȑȦȢ 4 mm.
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ įİȚțĲȫȞ ǿ
ǿ1 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 25-30 mm
ǿ2 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 15-20 mm
ǿ3 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 8-10-12 mm
ǿ4 ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ ĮțȓįİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4-6 mm
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ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȂǼȂǺȇǹȃǾȈ

16

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ
ȆȁǹȉȅȈ
>350

>400

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ (ȃ/50mm) Ǽȃ 12311-1

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 6

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

>350

>400

20-30

20-30

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM D-5

90-100

90-100

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ ASTM D-36 (C)

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

2

> 180 gr/m

>600

>850

>600

>850

>200

>300

>200

>300

>800

>800

>800

>800

ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ ȊǹȁȅȆǿȁǾ-Ȃǹ ȊǹȁȅȆǿȁǾ-Ȃǹ
2
> 180 gr/m

20-30

90-100

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
2
> 180 gr/m

20-30

90-100

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6 Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

ȂǼ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

20-30

90-100

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

ȂǼ SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

ȂǼȂǺȇǹȃǼȈȅȄǼǿǻȍȂǼȃǾȈ
ǹȈĭǹȁȉȅȊ
ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

ȆȓȞĮțĮȢ 5

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ
Ȓ ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

Ǽȁȅȉ

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

©

ȂǼ ĭȊȁȁȅ ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

>300

>400

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ-ȅȊ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

20-30

90-100

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

>300

>400

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ-ȅȊ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

20-30

90-100

ȋǹȁǹǽǿǹȀǾ
ǹȂȂȅȈ

31124
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

-0,2/+0,2

10 Ȓ 8

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ (L/T %)
ASTM D-5147-91

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ
ȇȅȁȅȊ (m)

I2

ǻȊȃǹȂǿȀǾ
(mm) ASTM
D-5635

80

L2

ȈȉǹȉǿȀǾ
(kg) ASTM D5602

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ
ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ ( C)
ASTM D-5147-91

>200

Ȁǹȉǹ
ȆȁǹȉȅȈ

>= 0

>250

> 40

Ȁǹȉǹ
ȆȁǹȉȅȈ

Ȁǹȉǹ
ȂǾȀȅȈ

> 30

Ȁǹȉǹ
ȂǾȀȅȈ

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ
ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C)
ASTM D-5147-91

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ)
Ǽȃ 12311-1

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ (%)
Ǽȃ 12311-1

©

10 Ȓ 8

-0,2/+0,2

80

>= 0

I2

L2

>300

>400

> 40

> 30

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

80

>= 0

I3

L4

350

550

> 35

> 35

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

80

>= 0

I3

L4

350

550

> 35

> 35

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>100

>200

> 1,5

>1,5

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>100

>200

> 1,5

>1,5

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

350

550

> 1,5

>1,5

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

350

550

> 1,5

>1,5

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>250

>300

> 1,5

>1,5

17

-0,1/+0,1

80

>= 0

I2

L2

>250

>300

> 1,5

>1,5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

31125

18

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ
ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ)
ASTM D-4073-94

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ
(%) ASTM D-412

ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ
(ȃ/50mm) ASTM
D-412

ȑȦȢ 6

>500
>350
> 30
> 40
400
300

>500
>350
> 30
> 40
400
300

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

30-40

30-40

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM D-5

> 115

> 115

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

300

400

> 40

> 30

>350

>500

350

550

> 35

> 35

>600

>850

350

550

> 35

> 35

>600

>850

350

550

> 35

> 35

>600

>850

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

ȑȦȢ 6

Įʌȩ 3

30-40

> 115

>100

>250

> 1,5

>1,5

>200

>100

>250

> 1,5

>1,5

>200

>100

>250

> 1,5

> 1,5

>200

350

550

> 1,5

>1,5

>800

>800

350

550

> 1,5

>1,5

>800

>800

350

550

> 1,5

> 1,5

>800

>800

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

ȑȦȢ 6

>300

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

Įʌȩ 3

>300

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

>300

> 115

> 115

> 115

> 115

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

> 115

ĭȊȁȁȅ
ǼīȋȇȍȂǾ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ȅȇȊȀȉǾ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȌǾĭǿǻǹ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

ȂǼ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

> 115

ĭȊȁȁȅ
ǼīȋȇȍȂǾ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ȅȇȊȀȉǾ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȌǾĭǿǻǹ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

SPUNBO
ND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ
ASTM D-36 (C)

ĭȊȁȁȅ
ǼīȋȇȍȂǾ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ȅȇȊȀȉǾ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȌǾĭǿǻǹ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

SPUNBO
ND
ȆȅȁȊǼȈ
ȉǼȇǹȈ

ĭȊȁȁȅ
ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊ
ǹȁȅȊȂǿȃǿ
ȁǼȃǿȅȊ
ȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

ȂǼ SPUNBOND ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

ȆȓȞĮțĮȢ 6

SPUNBO
ND
ȆȅȁȊǼȈ
ȉǼȇǹȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȂǼȂǺȇǹȃǾȈ

Ǽȁȅȉ

ȊǹȁȅȆȁ
Ǽ-īȂǹ

ȂǼȂǺȇǹȃǼȈ-SBS

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇ
ȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇ
ȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇ
ȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

©

ȊǹȁȅȆȁ
Ǽ-īȂǹ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȊǹȁȅȆȁ
Ǽ-īȂǹ

31126
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ

ǻȊȃǹȂǿȀǾ (mm)
ASTM D-5635

ȈȉǹȉǿȀǾ (kg) ASTM
D-5602
I3

L3

>100

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ ȇȅȁȅȊ (m)

I3

L4

I3

L3

10 Ȓ 8

-0,15/+0,2

>100

I3

L3

I3

L4

I3

L3

18-28
Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM
D-5

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

ȊȌǾȁǾȈ
ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

> 145

> 145

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ ASTM D-36 (C)

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿ
ȅȊ Ȓ ȉǹȁȀ

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

ȆȓȞĮțĮȢ 7

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

>100

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

>100

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

SPUNBOND
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ȂǼ SPUNBOND ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

>100

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

10 Ȓ 8

-0,15/+0,2

>100

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

10 Ȓ 8

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ (L/T
-0,15/+0,2
%) ASTM D-5147-91

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ
( C) ASTM D-5147-91

ȂǼȂǺȇǹȃǼȈ-ǹȇȇ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȈȉǿȀǹ
ȂǼȂǺȇǹȃǾ
Ȉ

I2

L2

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

I3

L3

I2

L2

I3

L3

I3

L4

I3

L3

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ
Ȓ ȉǹȁȀ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

19

ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

Įʌȩ 3 ȑȦȢ 6

18-28

> 145

ǼīȋȇȍȂǾ
ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

ȂǼ ȊǹȁȅȆȁǼīȂǹ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

>100

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ
Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ Įʌȩ -10 ȑȦȢ
-25
ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

©
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400
300

400
300

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ
ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ) ASTM
D-4073-94
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

-0,15/+0,2
10 Ȓ 8

-0,15/+0,2
10 Ȓ 8

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ
(L/T %) ASTM D-5147-91

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ ȇȅȁȅȊ (m)

20

ǹȊȉȅȀȅȁȁǾȉǼȈ ǹȈĭǹȁȉǿȀǼȈ
ȂǼȂǺȇǹȃǼȈ

125

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ ( C) ASTM D-5147-91

I3

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

ǻȊȃǹȂǿȀǾ
(mm) ASTM D5635

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

L4

> 40

> 40

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

L4

> 30

> 30

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

ȈȉǹȉǿȀǾ (kg)
ASTM D-5602

>350

>350

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ (%)
ASTM D-412

>500

>500

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ
(ȃ/50mm) ASTM D412
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȆȓȞĮțĮȢ 8

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L4

350

550

> 35

> 35

>600

>850

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L3

140

300

> 1,5

>1,5

>200

>300

I3

L3

140

300

> 1,5

> 1,5

>200

>300

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

Ǽȁȅȉ

ȂǼ ȊȌǾȁǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹ

10 Ȓ 8

-0,4/+0,3

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L4

350

550

> 35

> 35

>600

>850

©

I3

L4

350

550

> 1,5

> 1,5

>800

>800

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

ȂǼ ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

10 Ȓ 8

-0,1/+0,1

125

Įʌȩ 0 ȑȦȢ -15

I3

L4

350

550

> 1,5

>1,5

>800

>800
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ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
ǹȈĭǹȁȉǿȀȅȊ
ȂǼǿīȂǹȉȅȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ȂǼȂǺȇǹȃǾȈ

>350
>40
>40
>400
>300

>350
>40
>40
>400
>300
L3

Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ
Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ
Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ
Ȁǹȉǹ ȆȁǹȉȅȈ

ȈȉǹȉǿȀǾ (kg) ASTM D-5602

80
-0,15/+0,2

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȊȌǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91

ǻǿǹȈȉǹȈǿȅȁȅīǿȀǾ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹ (L/T %) ASTM D-5147-91

ȈȊȈȀǼȊǹȈǿǹ - ȂǾȀȅȈ ȇȅȁȅȊ (m)

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

ǼȊȀǹȂȌǿǹ ȈǼ ȋǹȂǾȁǼȈ ĬǼȇȂȅȀȇǹȈǿǼȈ (C) ASTM D-5147-91

ǻǿǹȉȇǾȈǾ

ǹȃȉȅȋǾ ȈǼ ȈȋǿȈǿȂȅ (ȃ)
ASTM D-4073-94

ǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾ (%) ASTM D412

I3

>450

>450

Ȁǹȉǹ ȂǾȀȅȈ

ǻȊȃǹȂǿȀǾ (mm) ASTM D-5635

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

ȅȆȁǿȈȂȅȈ

-0,15/+0,2

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I3

L3

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ǺǹȇȅȈ (kg/m2) ASTM D-146

> 95

ȈǾȂǼǿȅ ȂǹȁĬȍȈǾȈ ASTM D-36

ǼīȋȇȍȂǾ ȅȇȊȀȉǾ
ȌǾĭǿǻǹ

90-110

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ

ǹȃȍ ǼȆǿȀǹȁȊȌǾ

-0,15/+0,2

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I4

L4

>300

>400

>40

>40

>350

>450

ȊȌǾȁǾȈ
ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ
ȆȅȁȊǼȈȉǼȇǹȈ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȈǾȂǼǿȅ ǻǿǼǿȈǻȊȈǾȈ (dmm) ASTM D-5

Ǽȁȅȉ

ȉǹȈǾ ĬȇǹȊȈǾȈ (ȃ/50mm)
ASTM D-412

©

-0,1/+0,1

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I2

L2

>100

>300

> 1,5

> 1,5

>200

>280

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ĭȊȁȁȅ
ȆȅȁȊǹǿĬȊȁǼȃǿȅȊ

-0,1/+0,1

80

Įʌȩ -10 ȑȦȢ -20

I3

L3

120

400

2

2

300

400

ȊǹȁȅȆǿȁǾȂǹ

Įʌȩ 2 ȑȦȢ 4

90-110

> 95

ĭȊȁȁȅ
ǹȁȅȊȂǿȃǿȅȊ

21
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4.3

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ĭȠȡİȓȢ (ȠʌȜȚıμȠȓ) ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǹʌȩ ĲȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ țĮĲȐ μİȖȐȜȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ĲȠȣȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ țĮȚ ĲȘȞ ȩȜȘ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ.
ȅȚ ĳȠȡİȓȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:
1.

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ: ȓȞİȢ ȣĮȜȠȪ ĮțĮĲȐıĲĮĲĮ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ, ıȣȞįİįİμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ İȚįȚțȒ ȡȘĲȚȞȚțȒ
țȩȜȜĮ (binder).

2.

ȊĮȜȠȨĳĮıμĮ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ıȣȞİȤİȓȢ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ țĮĲȐ μȒțȠȢ, țĮĲȐ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ, μİ μȑȖȚıĲȠ
ĮȡȚșμȩ ȞȘμȐĲȦȞ, ĲȑııİȡĮ ĮȞȐ İțĮĲȠıĲȩ ʌȜȐĲȠȣȢ.

3.

ǻȚȐĲȡȘĲȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ İȟĮİȡȚıĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

4.

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ȪĳĮıμĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ įȚĮĳȩȡȦȞ μȘțȫȞ, ĮțĮĲȐıĲĮĲĮ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȤȦȡȓȢ țĮșȠȡȚıμȑȞȘ įȚİȪșȣȞıȘ ıİ İȞȚĮȓȠ ȩμȦȢ
ʌȐȤȠȢ.

5.

ȆȠȜȣİıĲİȡȚțȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ȪĳĮıμĮ μİ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȓȞİȢ Įʌȩ ȖȣĮȜȓ ȖȚĮ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ.

6.

ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,08 mm țȣμĮĲȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ıĲȠ μȑıȠ ĲȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ İȞȓıȤȣıȘ Ȓ ȩȤȚ ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ Ȓ ȣĮȜȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠ ȦȢ
ĮʌȩȜȣĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.

ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĳȠȡȑȦȞ įȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȆȓȞĮțİȢ 9 țĮȚ 10.
ȆȓȞĮțĮȢ 9 - ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ – ȣĮȜȠʌȜȑȖμĮĲȠȢ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ȂȠȞȐįĮ

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ

ȊĮȜȩʌȜİȖμĮ

ǺȐȡȠȢ

gr/m2

50

90

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

N/5 cm

160
90

500
500

ǼȜȐȤȚıĲȘ İʌȚμȒțȣȞıȘ ıĲȠ ȩȡȚȠ șȡĮȪıȘȢ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

%

2
2

ȆȓȞĮțĮȢ 10 - ȉİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȘ ȣĳĮȞĲȫȞ ȚȞȫȞ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ȂȠȞȐįĮ

ȉȪʌȠȢ ȖȣĮȜȚȠȪ

ǺȐȡȠȢ

gr/m2

100

150

180

250

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

N/5 cm

300
250

450
380

500
450

730
700

ǼȜȐȤȚıĲȘ İʌȚμȒțȣȞıȘ ıĲȠ ȩȡȚȠ șȡĮȪıȘȢ
țĮĲȐ μȒțȠȢ
țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ

%

24
26

28
32

30
32

32
34

23
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ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

īȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ –
ıĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ
ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ.
4.4.1

ȆȜĮțȠİȚįİȓȢ ıȤȚıĲȠȜȚșȚțȑȢ ȥȘĳȓįİȢ Ȓ țİȡĮμȚțȠȓ țȩțțȠȚ

ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ıȤȚıĲȠȜȚșȚțȫȞ ȥȘĳȚįȫȞ: 500 gr/m2
ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮȞȩȡȖĮȞȦȞ țȩțțȦȞ: 1000 gr/m2 ıİ įȚȐĳȠȡȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ
ȆȡȩıĳȣıȘ ȥȘĳȚįȫȞ: ȂİĲȐ ĲȘ įȠțȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȥȘĳȓįȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12039 Ș
ʌĮȡĮμȑȞȠȣıĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ

4.4.2

-

350 gr/m2 ȖȚĮ ĲȚȢ ıȤȚıĲȠȜȚșȚțȑȢ

-

700 gr/m2 ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȞȩȡȖĮȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ

ȂİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ

ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
-

ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ > 0,06 mm ± 0,015 mm

-

ĳȪȜȜȠ ȤĮȜțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ > 0,01 mm ȑȦȢ 0,16 mm μİ ĮȞȠȤȑȢ ± 0,015 mm

-

ĳȪȜȜȠ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,05 mm ± 0,015 mm

Ǿ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ įȚİȣșȪȞıİȚȢ.
ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμȠ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȠȞ İȚįȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ıĲȘȞ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, ıİ șİȡμȚțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ:
-

Įʌȩ 20 ȠC ıİ 70 ȠC ȖȚĮ ½ ȫȡİȢ

-

ıİ 70 ȠC ȖȚĮ 4 ȫȡİȢ

-

Įʌȩ 70 ȠC ıİ 20 ȠC ȖȚĮ ½ ȫȡİȢ

-

ıİ 20 ȠC ȖȚĮ 19 ȫȡİȢ

įȚȐȡțİȚĮȢ įȠțȚμȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 40 țȪțȜȦȞ ĲȦȞ 24 ȦȡȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ īĮȜȜȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ NFP 84-316.

4.5

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲĮ ȣȜȚțȐ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ ȟİĲȪȜȚȖμĮ
ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ, țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ μİȡȚțȑȢ ĳȠȡȑȢ ıĲȘȞ
ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȚĮ μȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ μİμȕȡȐȞȘ.
ȉĮ ĮȞĲȚțȠȜȜȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ʌȠȪįȡĮ ĲĮȜț

-

ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠȢ
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ʌȜĮıĲȚțȩ ĳȚȜμ μĮȪȡȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ μȑȖȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 10 m. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ
ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ.

ǹįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ (FILLERS) ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μȚȖμȐĲȦȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠȡȣțĲȒ ıțȩȞȘ Įʌȩ ĮȞșȡĮțȚțȩ ĮıȕȑıĲȚȠ ıİ μȑȖȚıĲȘ % ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȘȢ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ 11.
ȆȓȞĮțĮȢ 11
ǼȓįȠȢ μȓȖμĮĲȠȢ

ȂȑȖȚıĲȘ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ %

ȅȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ

40

ǼȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (SBS)

35

ȆȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȐıĳĮȜĲȠȢ (ǹȇȇ)

35

ǼȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

20

Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ĮįȡĮȞȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ μİȓȖμĮĲĮ ıĲĮ İʌȚĲȡİʌĲȐ ȩȡȚĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮĲȓ ȕȠȘșȐ
ıĲȘȞ ȠμȠȚȠȖİȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ. Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĮįȡĮȞȒ ȣȜȚțȐ ȩĲĮȞ μİȚȫȞȠȞĲĮȚ, İȓȞĮȚ ʌȡȠȢ
ȩĳİȜȠȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ μȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ȕȠȘșȐ ıĲȚȢ țȠȜȜȒıİȚȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ıĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
țȠȜȜȒıİȚȢ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĳȜȩȖȚıĲȡĮ.
Ǿ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ İțĳȡȐȗİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ȜȩȖȠȢ ĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ
ĮșȡȠȓıμĮĲȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȫȞ țĮȚ ĮįȡĮȞȠȪȢ

4.7

ȈĲȡȫıİȚȢ ıİ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȆȐȞĲȠĲİ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ:
-

ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

-

ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (μİȡȚțȒ İʌȚțȩȜȜȘıȘ).

ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠĳȣȜȐȟȠȣȞ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ Įʌȩ ȣʌİȡțİȓμİȞİȢ ıțȜȘȡȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ, țĮȚ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡĮȞșİȓ ȠȚ ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĮȞȐȖțȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȑȤİȚ įȚĮʌȠĲȚıșİȓ μİ
Ȟİȡȩ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ Ȓ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȑȤİĲĮȚ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.3 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
4.7.1

ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ

1.

īİȦȨĳĮıμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 150 gr/m2 ĮȞșİțĲȚțȩ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ
țĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȦμĮȜȓİȢ.

2.

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȦȞ 100 gr/m2 μİ μİȖȐȜȘ ĮțĮμȥȓĮ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ μİ ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ Įʌȩ
İĳİȜțȣıμȩ > 300 ȃ/5 cm țĮȚ İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ > 1,2%.
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ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȦȞ 100 gr/m2 ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ ĲȦȞ 70 gr/m2 ʌĲȣȤȦĲȒȢ
įȠμȒȢ.
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȈĲȡȫıİȚȢ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

1.

ǻȚȐĲȡȘĲȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ μİ ȤĮȡĲȓ: ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.7.1 - 2 ĮȜȜȐ μİ ĮȡȚșμȩ ȠʌȫȞ 120 ĮȞȐ m2
țĮȚ įȚȐμİĲȡȠ ȠʌȫȞ 40 mm.

2.

ǻȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȕȐȡȠȣȢ 1 ȑȦȢ 2,5 kg/m2 μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ țĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĳȓȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ, ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ȠʌȑȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 40 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 120 ĲȠ m2.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ ȜİȓĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ İȚįȚțȩ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ. Ȉİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ įȚĮĳȩȡȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ.

3.

ǼȚįȚțȑȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ ĲĮ
įȚȐĲȡȘĲĮ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
a.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȓĮ țĮȚ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚİȢ μİμȕȡȐȞİȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ ĲĮ İʌȩμİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȓĮ
ıĲȡȫıȘ:

b.

-

ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȣʌȩ μȠȡĳȒ İȞįȚȐμİıȦȞ įȚȐıʌĮȡĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ țĮȚ ıȣȞİȤȫȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣȠμȑȞȦȞ μİ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ FILM

-

ȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ 6,50 kg/m2 ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ țİȡĮμȚțȠȪȢ țȩțțȠȣȢ

-

ʌȐȤȠȢ 4,0 mm

-

ȑȤȠȣȞ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μȑȖȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 180 gr/m2

-

ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

ĲȐıȘ șȡĮȪıȘȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 500 N/5 cm

-

İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ  30%

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ǿ4

-

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ıȤȓıȚμȠ Įʌȩ țĮȡĳȓ  200 ȃ.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȩĲİȡİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȕȐȡȠȣȢ 4,4 kg/m2 ʌȐȤȠȣȢ 3 mm
ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȐıȘ șȡĮȪıȘȢ 6 daN/cm ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıİ ĮȣĲȑȢ įİȪĲİȡȘ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ.

c.

26

ǻȚʌȜȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ İȞįȚȐμİıȘ įȚȐĲĮȟȘ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ. (ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.7 - 4 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
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d.

4.7.3
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ǼȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ ĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İȞȫıİȚȢ.
-

ȆȐȤȠȢ 4 mm, ȕȐȡȠȢ ĳȪȜȜȠȣ 4,6 kg/m2 ȕȐȡȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ 4,2 kg/m2

-

ĭȠȡȑĮȢ: μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 180 gr/m2

-

ǹȞĲȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ ıİ İʌȚμȒțȣȞıȘ:
-

ǼȖțĮȡıȓȦȢ 140 ȃ/cm

-

ȀĮĲȐ μȒțȠȢ 180 ȃ/cm

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ 45%

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ǿ4

-

ȆȜȐĲȠȢ ĳȪȜȜȠȣ 2,00 m

-

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ: ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ μİμȕȡȐȞȘ

ǼȚįȚțȑȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
ȣȖȡȩ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ǹȞȐȖțȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ:
-

ǵĲĮȞ ȜȩȖȦ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ıȣȞİȤȚıșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ıĲȠ įȫμĮ,
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮȞĮμȑȞİĲĮȚ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

-

ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞȑĮȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ıİ ȒįȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ȩμȦȢ
țĮĲĮıĲȡĮĳİȓ țĮȚ ĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĮȣĲȒȢ ȑȤȠȣȞ țȠȡİıșİȓ μİ Ȟİȡȩ.

ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ
ĲȦȞ 50 gr/m2 ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ țȩțțȠȣȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮ 49 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ȠʌȑȢ țĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ (120 ȠʌȑȢ ĮȞȐ m2 įȚĮμȑĲȡȠȣ 40 mm).
1.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ ȠʌȑȢ:
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌȓ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ įȚȐĲĮȟȘ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ
įȪȠ ĲȪʌȦȞ: ĮʌĮȖȦȖȒȢ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ İȞȩȢ ĲȪʌȠȣ țĮȚ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ ĲȠȣ
ȐȜȜȠȣ ĲȪʌȠȣ ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ, ȑȞĮȢ ĮȞȐ 60 μİ 80 m2 ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȫĲȠ ĲȪʌȠ țĮȚ ȑȞĮȢ ĲȠȣ įİȣĲȑȡȠȣ
ĲȪʌȠȣ ȖȚĮ țȐșİ įȪȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȪʌȠȣ. ȅȚ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİ ȤȦȡȚıĲȒ ȕȐıȘ ȫıĲİ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȒȢ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

2.

ȂİμȕȡȐȞİȢ μİ ȠʌȑȢ:
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ μİμȕȡȐȞȘ Ș ȠʌȠȓĮ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ıĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ, ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȐıİȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȑȢ țĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (įȣȞȐμİȞȘ ȞĮ ĮȞĮʌȞȑİȚ țĮȚ ȞĮ
țȠȜȜȘșİȓ ıİ ȣȖȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ) ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.

3.

ȂİμȕȡȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ ȠʌȑȢ ĮȜȜȐ μİ ĳȠȡȑĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,08 mm țȣμĮĲȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3 - 6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ):
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ȆĮȡȩμȠȚĮ μİμȕȡȐȞȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȣȖȡȒ Ȓ
ıțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ, Ȓ ȠȚ ȤȫȡȠȚ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5
gr/m3 ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
4.

ȆİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲİıĲȡĮμμȑȞȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ ȣȖȡȩ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 1 țĮȚ 2, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
ĮĳĮȚȡİșİȓ Ș ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȫıĲİ
ȞĮ ȕȠȘșȘșİȓ Ș İȟȐĲμȚıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.

4.7.4

ȈĲȡȫıİȚȢ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ Ȓ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ǵĲĮȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ,
μİ ĲȚȢ ȣȥȘȜȑȢ ĮȞĮʌĲȣııȩμİȞİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ μĮȜĮțȫȞİȚ Ș ȐıĳĮȜĲȠȢ țĮȚ įȚʌȜȫȞİȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜȪȡĮȢ
μȑıĮ ıĲȠȞ Įȡμȩ (ıȤȒμĮ 1a ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). Ȃİ ĲȘ įȚİȪȡȣȞıȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, μİȚȫȞİĲĮȚ Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ μȑȤȡȚ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȣĳșİȓ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ĲȘȢ (ıȤȒμĮ 1b ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ǵĲĮȞ
țȜİȓıİȚ Ƞ ĮȡμȩȢ, Ș μİȓȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȦȢ μȩȞȚμȘ ȡȦȖμȒ (ıȤȒμĮ 1c ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȆȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ İĳİȜțȪİĲĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ, Ș įİ İʌȚμȒțȣȞıȘ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ μİ ĮȞĮįȓʌȜȦıȘ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ
ĲȠȞ Įȡμȩ (ıȤȒμĮ 1d ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ țĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ İȓȞĮȚ ĮțȩȜȜȘĲİȢ ıĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ĲȠȣȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȒıİȚ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ȜȩȖȦ ĲȡȚȕȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ İȟĮıțȠȪμİȞİȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ įȣȞȐμİȚȢ Įʌȩ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
1.

ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
ǺȐȡȠȣȢ 50 gr/m2 įȠμȒȢ ȚȞȫȞ, ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮțĮμȥȓĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ țĮȚ ȞĮ
įȪȞĮĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ įȚĮʌİȡĮıșİȓ Įʌȩ ĲĮ ȣȜȚțȐ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, ȫıĲİ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ
İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıȘμİȚĮțȐ.

2.

ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ

ĲȘȢ

ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ

μİμȕȡȐȞȘȢ

-

ǺȐȡȠȣȢ 100 gr/m2

-

ǹȞĲȠȤȒȢ ıİ șȡĮȪıȘ Įʌȩ İĳİȜțȣıμȩ > ȃ/5cm țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țȪȡȚİȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ > 1,2%

İʌȓ

ĲȠȣ

ȆĮȡȩμȠȚȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ
ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 50ȠC μȚĮ ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ȓıȘ μİ ĲȠ 70% ĮȣĲȒȢ ʌȠȣ İȓȤİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ
İμȕĮʌĲȚıμȩ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ıȘμĮȞĲȚțȒ ĮțĮμȥȓĮ ıĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪıİȚ ĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ Įʌȩ įȓʌȜȦıȘ μȑıĮ ıĲȠȞ Įȡμȩ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
3.

ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȖȚĮ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȩμȦȢ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ
ĲȦȞ 70 gr/m2. ȈȣȞȠȜȚțȩ ȕȐȡȠȢ 170 gr/m2.

4.

ǼȚįȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȣȞįİȩμİȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ıȘμİȓĮ
țȩȜȜȘıȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 40 mm, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ Įʌȩ
ıȣȞșİĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ țĮȚ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ. Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌĮĳȒȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ĳȪȜȜȦȞ İȓȞĮȚ
ʌİȡȓʌȠȣ 15%, ĲȠȪĲȠ įİ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ Ș ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ ȐȞȦ
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İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ μİμȕȡȐȞȘȢ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μȓĮ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘ 85% Įʌȩ
ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
Ǿ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ıȪȞșİĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ
FILM.
ȆĮȡȩμȠȚĮ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȑıĲȦ țĮȚ
İȐȞ Ș șİȡμȚțȒ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲĮıȘ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 m2oC/W. ǹȣĲȒ Ș țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ ȜȪıȘ
ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ ȩĲĮȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 țĮȚ ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ıİ ĮȣĲȒ ıȘμİȓȦıȘ).
ȈĲȡȫıİȚȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ȣʌİȡțİȓμİȞİȢ ıțȜȘȡȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ

4.7.5

ȅȚ ıțȜȘȡȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ
ȐȞȦ ıĲȐșμȘ įȫμĮĲȠȢ (İțĲȩȢ İțİȓȞȦȞ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ) įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ țĮȚ
ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĮȣĲȫȞ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌȐȞĲȠĲİ İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ įȚĮĳȩȡȦȞ μȠȡĳȫȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ıĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
3 ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȚȫȞ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ.
ȈĲĮ μȘ ȕĮĲȐ Įʌȩ ĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ (μİ İȟĮȓȡİıȘ ĲĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ) ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ȐȞİμȠ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Įʌȩ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȚȫȞ İțĲȩȢ ĮȞ ĳȑȡȠȣȞ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ. ȂİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖİȦȨĳĮıμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ 170 gr/m2 ĮȞșİțĲȚțȠȪ ıİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ.
4 ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲĮ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ.
ȅȚ ıȣȞȒșİȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲĮ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ İȓȞĮȚ:
-

ıĲȡȫıİȚȢ ȤȣĲȠȪ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

İȚįȚțȑȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȩμİȞİȢ İįȡĮȗȩμİȞİȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ ȖȦȞȓİȢ ıİ
ȡȣșμȚȗȩμİȞĮ țĮș’ ȪȥȠȢ ȑįȡĮȞĮ

-

ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ Ȓ țİȡĮμȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ țİȡĮμȚțȐ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ țȣȕȩȜȚșȠȚ.

ʌȜĮțȓįȚĮ

ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ

İʌȓ

Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
-

Įʌȩ ȑȞĮ ȖİȦȨĳĮıμĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

-

Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȤĮȜȚțȚȫȞ ıʌĮıĲȫȞ ȜĮĲȠμİȓȠȣ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ ʌȠĲĮμȠȪ, įȚĮıĲȐıİȦȞ
3/15 mm ʌȐȤȠȣȢ 3 cm.

ǼȚįȚțȐ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ, μİ ıĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 6 cm (ıȤȒμĮ 148 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȈȪȞșİĲİȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ țİȡĮμȚțȫȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įİȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞ țȐʌȠȚĮ ʌİȡİĲĮȓȡȦ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
īȚĮ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 43, 44, 58 ȑȦȢ 61,
139 ȑȦȢ 142, 147, 148, 151, 152 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
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4.7.6

© Ǽȁȅȉ

ȈĲȡȫıİȚȢ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ıĲȡȫıȘ ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠıșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ μȩȞȦıȘȢ), ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ İʌȓ ĲȦȞ μȠȞȦĲȚțȫȞ ʌȜĮțȫȞ.
ȆĮȡȩμȠȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
1.

ǹʌȩ įȚʌȜȐ İȚįȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ: įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm
ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ țȜȦıĲȑȢ ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚȢ 2000
kg/m2.

2.

ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm μĮȚĮȞįȡȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȕȐșȠȣȢ
ȞİȣȡȫıİȦȞ 6 mm, ȚțĮȞȐ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚ 5000 kg/m2.

4.8

ȊȜȚțȐ ȖİĳȪȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȜȓıİȦȞ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıȘȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ Ȓ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ Ǽȃ
13813, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.5 - 4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİĳȣȡȦșȠȪȞ ȠȚ
ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:
1.

ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȦȡȓįİȢ
-

Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 4/10 mm

-

Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ȑȜĮıμĮ ʌȐȤȠȣȢ 5/10 mm

ʌȜȐĲȠȣȢ ĮμĳȩĲİȡȦȞ 10 cm țĮȚ μȒțȠȣȢ 2,0 m ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ țĮĲȐ ĲȘ μȓĮ μȩȞȠ ʌȜİȣȡȐ.
2.

ȁȦȡȓįİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.4.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ȆȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ țȠʌȒ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 20 cm, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ - țĮȚ țȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ μȓĮ ʌȜİȣȡȐ – ĮĳȠȪ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ țȩȜȜĮ Ȓ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

3.

ȁȦȡȓįİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ) μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ μİ
İȞȚıȤȣμȑȞȠ ĳȠȡȑĮ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 20 Ȓ 30 cm ȕȐȡȠȣȢ 5 kg/m2 ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 8/100 (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.4.2) μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ ȕȐȡȠȣȢ 90 gr/m2 (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.3 –
ȆȓȞĮțĮȢ 9) İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ.

4.9

ȊȜȚțȐ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞĮ μİĲĮȟȪ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȠ įȫμĮ - ıĲȑȖȘ

ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ μİ ȣȜȚțȐ įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȠȣȞ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ:
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ǼȚįȚțȑȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ, ıİ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 33 Ȓ 50
cm, ʌȐȤȠȣȢ 5 mm μİ ĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ĲȠȣȢ İʌİȞįȣμȑȞİȢ μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.
ȆĮȡȩμȠȚİȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:

2.

-

İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ 100% țĮȚ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ 0,90 daN/cm2.

-

ȀĮĲȫĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ įȓʌȜȦıȘȢ –20ȠC.

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ İʌȚμȘțȣȞșȠȪȞ țĮĲȐ 1000% ıĲȠȣȢ 20ȠC.

-

ĬİȡμȚțȒ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ: 1 mm ĮȞȐ m ıĲȠȣȢ 80ȠC.

-

ǹȞȫĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ 90ȠC.

ȀȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ Įʌȩ ĮĳȡȫįİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠ BUTYL įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm.
(ǹʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ İȜĮıĲȠμİȡȑȢ COPOLYMERE ĲȠȣ ISOBUTYLENE țĮȚ ISOPRENE).
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ȖȦȞȓĮıμĮ ıİ ıȤȒμĮ V ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ ȜȦȡȓįĮ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ȫıĲİ ȞĮ İμʌȠįȚıșİȓ Ș ʌȜȒȡȘȢ įȓʌȜȦıȘ ĮȣĲȒȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.7).

3.

ǼȚįȚțȑȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ NEOPRENE
POLYCHLOROPRENE) ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ İȜĮıĲȠμİȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

(İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ

ȡȘĲȓȞİȢ

Įʌȩ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ıȪȞșİĲȠȣ įȚĮĲȠμȒȢ įȣȞȐμİȞȠ ȞĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ
μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȘȢ ʌȠȜȣıȪȞșİĲȘȢ
įȚĮĲȠμȒȢ. ǼțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ ĲμȒμĮĲȠȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĳĲİȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ 20 μİ 30 cm ĲĮ ȠʌȠȓĮ
İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.

4.10

ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ, ȤĮȜțȩ, ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ
Ș ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ:
-

īȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ıİ
ĲȠȓȤȠȣȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ (ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 6 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

-

īȚĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘșĮȓĮ, İȓĲİ
ȣʌȐȡȤİȚ, İȓĲİ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

-

īȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ.

-

īȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıĲȑȥİȦȞ μİ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ ıĲȚȢ ıĲȑȥİȚȢ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ.

4.11

ȊȜȚțȐ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

4.11.1 ȊȜȚțȐ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
1.

ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (ȐıĳĮȜĲȠȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ țĮȚ įȚĮȜȪĲİȢ) μİ įȚĮȜȪĲİȢ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ĮıĳȐȜĲȠȣ  40%
μİ ıȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ 40ȠC țĮȚ ȤȡȩȞȠȣ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ Įʌȩ 1,30 ȫȡİȢ ȑȦȢ 6,00.

2.

ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȜȣμİȡȒȢ țĮȚ įȚĮȜȪĲİȢ) μİ įȚĮȜȪĲİȢ ıİ ʌȠıȠıĲȩ ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ  60% μİ ıȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ 25ȠC țĮȚ ȤȡȩȞȠȣ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ 2,00 ȫȡİȢ.
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ǹıĳĮȜĲȚțȩ ȖĮȜȐțĲȦμĮ, ʌȠȜȣμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ  60% μȘ ĮȞĮĳȜȑȟȚμȠ țĮȚ ȤȡȩȞȠȣ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ
12,00 μİ 24 ȫȡİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

ȉĮ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ȖȚĮ ĲĮ μȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ (ĲȠȟȚțȩĲȘĲĮ).
ȅȚ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȠȡȫįȠȣȢ ĲȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
-

īȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 0,5 kg/m2.

-

īȚĮ İʌȚμİȜȘμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (μȣıĲȡȚıμȑȞİȢ) Įȡțİȓ ʌȠıȩĲȘĲĮ 0,2 μİ 0,3 kg/m2.

-

īȚĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ: 0,2 kg/m2.

4.11.2 ȊȜȚțȐ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ
1.

ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ İʌȓ İʌĮȜİȚĳșİȓıȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȦȢ
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ȖȚĮ ȠȚțȠȞȠμȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ) ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ ȖȚĮ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȐȞȦ
μİμȕȡȐȞȦȞ įȚĮ μȑıȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.2-1 țĮȚ 2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ 1,5 kg/m2.

2.

ȆȠȜĲȫįİȢ ȣȜȚțȩ μİ ȕȐıȘ ȗİȜĮȞȠĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ įȚĮȜȪμĮĲȠȢ μİ ıȘμİȓȠ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ 47ȠC.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ:
-

ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

-

ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

-

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣμȕĮĲȫȞ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ țȩȜȜȘıȘȢ.

Ǿ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İȓȞĮȚ 100 gr ĮȞȐ ıȘμİȓȠ, μİ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 cm țĮȚ ıȣȞȠȜȚțȒ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ 400 μİ 500 gr/m2.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚμȑĲȡȠȣȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ įȚʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȘμİȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ: ĮȞȐ 25 cm țĮȚ ʌȜȐĲȠȢ ȗȫȞȘȢ
țȩȜȜȘıȘȢ 50 cm.
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ İȓȞĮȚ 12 ȫȡİȢ.
ȅȚ țȠȜȜȒıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ȜȩȖȦ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ, Ș İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ 500 gr/m2 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ıȘμİȚĮțȐ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ (ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ țĮȚ ıĲȠ
μȑıȠ). ǱȜȜĮ ȣȜȚțȐ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.

4.12

ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǹʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, ıȣȖȤȡȩȞȦȢ Ȓ ȩȤȚ țĮȚ μİ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩĲĮȞ:
-

32

ĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ μİ țȜȓıȘ ȑıĲȦ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 5% įİȞ ȑȤİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȘșĮȓĮ țĮȚ Ƞ ĲȡȩʌȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
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-

ĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ ȑȤİȚ țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 5% (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01)

-

ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ μİ ĲȡĮʌİȗȠİȚįİȓȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ
ȞİȣȡȫıİȚȢ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

ȅȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ʌȜȘȖȫμĮĲȠȢ Ȓ țĮȚ ıȤȚıȓμĮĲȠȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȠȪĲİ
țĮȚ ĮʌȠıȣȞįȑıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ȕȜȑʌİ İȞįİȚțĲȚțȩ ıȤȒμĮ 15 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ).
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ:
-

ȡȠįȑȜİȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 70 mm Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ ȚıȠįȪȞĮμȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞİȢ ıĲȘȞ ʌȡȑıĮ μİ İıȦĲİȡȚțȒ ıțȐĳȘ, Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ʌȐȤȠȣȢ 0,75 mm μİ
ıĲȡȠȖȖȣȜİȣμȑȞİȢ ĮțμȑȢ țĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İȞ șİȡμȩ Ȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ μİ țȡȐμĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ – ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ (ıȤȒμĮ 16 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ)

-

ȕȓįİȢ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ țĮȚ įȚĮμȑĲȡȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

-

ȤȚĲȫȞȚĮ ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ (ȕȪıμĮĲĮ) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ.

ǼȚįȚțȐ:
-

ȖȚĮ ĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ Ȓ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠțȠȤȜȚȠȪμİȞİȢ ȕȓįİȢ μİ İʌȓʌİįȘ țİĳĮȜȒ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4,2 mm țĮȚ μȒțȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟȑȤȠȣȞ 10 mm
Įʌȩ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȜȐıμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮĲĮ 15, 17, 18 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ).

-

īȚĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 19 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ.

4.13

ǼȚįȚțȐ ȣȜȚțȐ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ – țȒʌȠȣȢ

4.13.1 ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ʌȡȩıμȚțĲĮ ıĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ ȤȘμȚțȫȞ
İʌȚįȡȐıİȦȞ ĲȦȞ ȡȚȗȚįȓȦȞ ĲȦȞ ĳȣĲȫȞ.
ȆȐȞĲȠĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ:
ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μİμȕȡĮȞȫȞ:
1.

2.

ȂİμȕȡȐȞȘ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘȢ (İȜĮıĲȠμİȡȒȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒȢ)
-

ǺȐȡȠȢ 3,0 kg/m2

-

ĭȠȡȑĮȢ: ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ

-

ǼʌȚĳĮȞİȚĮțȒ țȐȜȣȥȘ: ĳȓȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ:  600 ȃ/5 cm

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ  40%

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

ȂİμȕȡȐȞȘ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘȢ (İȚįȚțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ)
-

ǺȐȡȠȢ 5,0 kg/m2 (İȜȐȤȚıĲȠ)

-

ǼȓįȘ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ ıȣȞșİĲȚțȠȪ
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-

ĭȠȡȑĮȢ: ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ 180 gr/m2

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ:  350 ȃ/5 cm

-

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ  20%

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L4

© Ǽȁȅȉ

4.13.2 ǻȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
1.

ĭȪȜȜĮ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm μĮȚĮȞįȡȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȕȐșȠȣȢ
ȞİȣȡȫıİȦȞ 6 mm, ȚțĮȞȐ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚ 5000 kg/m2.

2.

ȆȜȐțİȢ įȚȐĲȡȘĲȘȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ 25 kg/m3, ʌȐȤȠȣȢ 40 mm ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ
ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȣȕȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ μȚțȡȐ țĮȞȐȜȚĮ
ĮʌȠȡȡȠȒȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȠʌȑȢ İȓȞĮȚ 0,05 m2 ĮȞȐ m2 ʌȜȐțĮȢ (ıȤȒμĮĲĮ 67
ȑȦȢ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

3.

ĭȓȜĲȡȠ – ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ȕȐȡȠȣȢ 200 gr/m2 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ İʌȓ ĲȘȢ ȐȞȦ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ Ȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ.
ǶȥȠȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ: ȑȞĮ μȑĲȡȠ (İĳȩıȠȞ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ țȐĲȚ ȐȜȜȠ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ
μİȜȑĲȘȢ).

4.

ȈȪȞșİĲȠ ĳȓȜĲȡȠ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠ Įʌȩ įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ μȘ ȣĳĮıμȑȞȦȞ ȚȞȫȞ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ȐȞȦ țĮȚ țȐĲȦ, μİ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ țȜȦıĲȑȢ
ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ, ȚțĮȞȠȪ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȣȢ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ.

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ĳȓȜĲȡĮ:
1.

2.

4.14

īȚĮ țȐșİ ĳȓȜĲȡȠ ʌȠȣ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ, ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȘșİȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ μİĲȡȒıİȚȢ ȩʌȠȣ
șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ:
-

ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ

-

Ș ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ (ĮμμȫįİȢ, ĮȡȖȚȜȚțȩ, ĮȡȖȚȜȠĮμμȫįİȢ)

-

Ș μȑȖȚıĲȘ ʌĮȡȠȤȒ ȕȡȠȤȒȢ ıİ litr/sec, m2

-

Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ

-

ĲȠ İȓįȠȢ ĲȦȞ ĳȣĲİȣμȐĲȦȞ (ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȡȚȗȚįȓȦȞ ıİ ȕȐșȠȢ, ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĮȣĲȫȞ).

Ǿ įȚȐȡțİȚĮ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ Įʌȩ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ μİȚȫȞİĲĮȚ μİ ĲĮ
ȤȡȩȞȚĮ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲĮ ȡȚȗȓįȚĮ μĮȗȓ μİ ĲĮ ȜİʌĲȐ ȣȜȚțȐ ĲȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ ĳȡȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ıȤȚıμȑȢ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ ȚȞȫȞ ĲȠȣ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ. ǹȣĲȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ İʌȚȗȘĲİȓĲĮȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲȩʌȚȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ȚįȓȦȢ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ – țȒʌȠȣȢ ȩʌȠȣ ĲȠ μİȖȐȜȠ ȪȥȠȢ ȤȫμĮĲȠȢ, șĮ
įȣıțȠȜİȪıİȚ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĳȓȜĲȡȦȞ.

ǼȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ
ʌȜȐțİȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ İȟȦıĲȫȞ

(ıȤȒμĮĲĮ 62 ȑȦȢ 66 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
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ȈĲȚȢ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ĲȦȞ İȟȦıĲȫȞ ĲȦȞ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ıİ İıȠȤȒ, ȩʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞĮ ĲĮ ʌȐȤȘ
ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, Ȓ țĮȚ ıİ ȣȖȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ (ȜȠȣĲȡȐ – țȠȣȗȓȞİȢ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ
İȚįȚțȑȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȐȞİĲĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ țȐșİ ĲȪʌȠȣ
ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
4.14.1 ǼȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
-

ȆȐȤȠȢ 1,5 ȑȦȢ 3 mm (ǺȐȡȠȢ 1,5 ȑȦȢ 3 kg/m2)

-

ǹıĳĮȜĲȠȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȤȦȡȓȢ șȑȡμĮȞıȘ – ʌȐȤȠȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ 2 mm,
μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĳȠȡȑĮ

-

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮıĳȐȜĲȠȣ 105/25

-

ǹȞĲȠȤȒ șȡĮȪıȘȢ ıİ İʌȚμȒțȣȞıȘ 200%: 4 daN/cm

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ L3

-

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ ǿ2

4.14.2 ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
-

ȈȪȞșİıȘ: ĮıȕİıĲȠȜȚșȚțȩ – ĮıĳĮȜĲȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ȕȐȡȠȣȢ 9,5 kg/m2

-

ȆȐȤȠȢ 7 mm

-

ǺȐȡȠȢ 12 kg/m2

-

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ 50/50

-

ĭȠȡȑĮȢ: įȪȠ ȣĮȜȠȨĳȐıμĮĲĮ ĲȦȞ 100 gr/m2

-

ǹȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ: țİȡĮμȚțȠȓ țȩțțȠȚ 1,5 kg/m2

-

ȀȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ: ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ 1,0 kg/m2 ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ μİ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤĮ μİμȕȡȐȞȘ.

4.15

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

(ȕȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ 1415)
ȅȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ȠȡȚıμȑȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚȜȠȖȒȢ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ȞĮ ȠįȘȖȠȪȞ ıĲȘȞ ĮıĳĮȜȑıĲİȡȘ ĲİȤȞȚțȒ ȜȪıȘ ıİ μȐțȡȠȢ ȤȡȩȞȠȣ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȑȠȞ
ȠȚțȠȞȠμȚțȒ.
4.15.1 ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ (ȖȒȡĮȞıȘ ȣȜȚțȠȪ)
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȘȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ĲȘȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ (SBS) țĮȚ ĲȘȢ İȜĮıĲȠʌȜĮıĲȚțȒȢ
(ǹȇȇ) ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘ ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȑıĲȦ ȤĮȜȚțȚȫȞ). ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȠȚ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȩμȦȢ (ȥȘĳȓįȦȞ Ȓ μİĲȐȜȜȠȣ) μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ȥȘĳȓįȦȞ țĮȚ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.4.1, 4.4.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ǿ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ
Ǽȁȅȉ 1415 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ȖȒȡĮȞıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ).
ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ ȖȒȡĮȞıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȚȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ (UV) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1297.
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4.15.2 ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĲȠȣ ĮȡȚșμȠȪ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ȀĮȞȠȞȚțȐ ȠȚ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ ǻȦμȐĲȦȞ – ȈĲİȖȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ įȪȠ İʌȐȜȜȘȜİȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ:
-

-

Ș ʌȡȫĲȘ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

Įʌȩ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠ ȕȐȡȠȣȢ 3 kg/m2 μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ (ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȠȚțȠȞȠμȓĮȢ)

-

İȜĮıĲȠμİȡȒ (SBS) Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒ (ǹȇȇ) ȐıĳĮȜĲȠ ȕȐȡȠȣȢ 3 kg/m2 μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ

Ș įİȪĲİȡȘ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȒ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȕȐȡȠȣȢ 4 kg/m2 μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȩ
ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ ȕȐȡȠȣȢ 180 gr/m2.

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ țĮȚ ʌȜĮıĲȠμİȡȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, İțİȓȞİȢ ʌȠȣ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ıĲȘȞ
ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ İȓȞĮȚ ȠȚ ʌȜĮıĲȠμİȡİȓȢ.
ǵĲĮȞ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, ĮȣĲȒ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ ȕȐȡȠȣȢ 180
gr/m2 ȑȦȢ 250 gr/m2 ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ.
4.15.3 ȀȡȚĲȒȡȚȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ĳȚȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ĮȞĲȓ
ȤĮȜĮȗȚĮțȒȢ ȐμμȠȣ, įȚȩĲȚ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȜȪĲİȡȘ ıȣȖțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
Ǿ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ μİȕȡĮȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȑȤİȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ Įʌȩ ĳȚȜμ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ, ĮȜȜȐ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ĲȡȪʌİȢ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĮʌȞȠȒ ĲȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȠȪ μȓȖμĮĲȠȢ.
4.15.4 ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ
ȅȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ İʌȩμİȞĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.
1.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ įȓʌȜȦıȘȢ (ȖȦȞȚȐıμĮĲȠȢ) ıİ ȠȡșȒ ȖȦȞȓĮ, ȚįȓȦȢ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ μİ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1109 Ș
ȤĮμȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıșȘıĮȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȘ įȓʌȜȦıȘ ȣʌȩ ȠȡșȒ
ȖȦȞȓĮ.
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ǻȠțȚμȒ ȃȠ 1 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ǿǿǿ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415).

2.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ʌȠȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ įİȓțĲȘ L (ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ) țĮȚ ĲȠȣ įİȓțĲȘ ǿ
(įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ) ĮȞȒțİȚ Ș ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12730 țĮȚ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 12691 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ǻȠțȚμȑȢ ȃȠ 13 țĮȚ 14) țĮȚ
(ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ įİȓțĲİȢ L țĮȚ ǿ).

3.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ȟİĲȣȜȓȖμĮĲȠȢ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.

4.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ țȣțȜȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ İĳİȜțȣıμȠȪ șȜȓȥȘȢ.
ȉȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮȣĲȩ, ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ μİ
ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ Ȓ țĮĲȐ ĲȠȣ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ (ıȘμİȚĮțȒ Ȓ ȖȡĮμμȚțȒ țȩȜȜȘıȘ).
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ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ įȠțȚμȑȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ įİȓȖμĮĲĮ
ȣȜȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ 300x50 mm ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜĮțȫȞ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȪȡȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ 1 țĮȚ 2 mm, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞ ʌĮȜȚȞįȡȠμȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ İȪȡȠȣȢ ± 0,5 mm Ȓ 1 mm ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ įȠțȚμȫȞ + 20
ȠC, 0 ȠC, -10 ȠC, -20 ȠC μİ ĮʌȩțȜȚıȘ ±2 ȠC ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ, ıİ ĮȡȚșμȩ țȚȞȒıİȦȞ:
-

500 ȖȚĮ įİȓȖμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ȖȒȡĮȞıȘ

-

200 ȖȚĮ įİȓȖμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȖȒȡĮȞıȘ (ʌĮȡĮμȠȞȒ ȖȚĮ 28 ȘμȑȡİȢ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 80
ȠC) țĮȚ ĲĮȤȪĲȘĲĮ 16 min/ȫȡĮ.

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıİ ʌȠȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ȁ
ĮȞȒțȠȣȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 12.
ȆȓȞĮțĮȢ 12
ȀĮĲȐĲĮȟȘ
Ȁ

ǹȡȤȚțȩ İȪȡȠȢ ıİ mm ĲȘȢ
ȑȞȦıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȜĮțȫȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ǼȪȡȠȢ țȓȞȘıȘȢ ıİ mm ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ
ĲȦȞ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ įȠțȚμȫȞ

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ
įȠțȚμȒȢ ȠC

Ȁ1

1

-0,5 ȑȦȢ + 0,5

20

Ȁ2

1

-0,5 ȑȦȢ + 0,5

0

Ȁ3

2

-1 ȑȦȢ +1

0

Ȁ4

2

-1 ȑȦȢ +1

-10

Ȁ5

2

-1 ȑȦȢ +1

-20

(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ 1415).
5.

ȀȡȚĲȒȡȚȠ įȚȠȜȓıșȘıȘȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ.
ȉȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮȣĲȩ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ
țȜȓıȘ (ȩʌȠȣ įİȞ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ) ȤȦȡȓȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ. ǻİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠ ıĲȘșĮȓȠ ȩʌȠȣ İțİȓ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȠțȚμȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ 1415 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıİ ʌȠȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ (Ĭ) ĮȞȒțȠȣȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 13.
ȆȓȞĮțĮȢ 13
ȀĮĲȐĲĮȟȘ Ĭ

ǼȪȡȠȢ įȚȠȜȓıșȘıȘȢ mm

ĬİȡμȠțȡĮıȓĮ įȠțȚμȒȢ

Ĭ1

>2

+ 60Ƞ

Ĭ2

<2

+ 60Ƞ

Ĭ3

<2

+ 80Ƞ

Ĭ4

<2

+ 90Ƞ
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6.

© Ǽȁȅȉ

ǼʌȚȜȠȖȒ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ L, I, K, Ĭ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įİȚțĲȫȞ L (ıĲĮĲȚțȒȢ
įȚȐĲȡȘıȘȢ), ǿ (įȣȞĮμȚțȒȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ), Ȁ țĮȚ Ĭ ĮȞȐȜȠȖĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ĲȘȢ ȕĮĲȩĲȘĲĮȢ, ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȖȚĮ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ μȘ
ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ: L3 – I3 – K4 – Ĭ2

-

ȖȚĮ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȫȞ, İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ: L3 – I3 – K3– Ĭ2

-

ȖȚĮ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȕĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȚțȫȞ ıȣȞ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ)
İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıİ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ: L4 – I4 – K4 – Ĭ2

īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ L țĮȚ ǿ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ʌȐȞĲȠĲİ țĮȚ Ș
ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ
L4 țĮȚ ǿ4 ĮȞĲȓ ĲȦȞ L3 țĮȚ ǿ3 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
4.15.5 ȅȚțȠȞȠμȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ȤĮμȘȜȒ ĲȚμȒ μȠȞȐįȠȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ șĮ ȑȤȠȣȞ
μİȚȦμȑȞȘ μȘȤĮȞȚțȒ țĮȚ ĳȣıȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıİ μİȚȦμȑȞȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ.
ȆȐȞĲȦȢ įİȞ ȑʌİĲĮȚ, ȩĲȚ μİ ĲȘȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣȥȘȜȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ, įİȞ șĮ
ĮʌȠĲȡĮʌȠȪȞ țȓȞįȣȞȠȚ ĮıĲȠȤȚȫȞ țĮȚ įİȞ șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ĮʌȠĲȣȤȓİȢ ıĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ,
įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İʌİμȕĮȓȞİȚ Ƞ ʌĮȡȐȖȦȞ ĲȘȢ ȑȞĲİȤȞȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ țȐșİ
İȓįȠȣȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȩʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ.

4.16

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ
țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ
țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ, ʌȤ ȩĲȚ ĲĮ ȡȠȜȐ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ
įİȞ ȑȤȠȣȞ ıȣμʌȚİıșİȓ țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȤȐıİȚ ĲȠ ʌȜȒȡİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȩ ĮȣĲȫȞ, ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ ȑȤȠȣȞ
ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, įİȞ ȑȤȠȣȞ țȣȡĲȦșİȓ Ȓ ĮʌȠıĲȡȦμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ, ȩĲȚ ȣȜȚțȐ ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘȢ țĮȚ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ μȘ ʌĮȡĮμȠȡĳȦμȑȞĮ įȠȤİȓĮ Ȓ ĳȪıȚȖȖİȢ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ
ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ.

4.17

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ
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ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ. ǼȚįȚțȐ ĲĮ ȡȠȜȐ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ țĮȚ Ș ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ įİȜĲȓĮ įİįȠμȑȞȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ.

4.18

ȈțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ȈĲĮ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ:
-

Ș ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ

-

ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȐșμİȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țĮĲȐ țȪȡȚȠ ȜȩȖȠ Įʌȩ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ȠįȘȖȓİȢ.
4.18.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
1.

ȀĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ ĮȞȦμĮȜȓĮ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ.

2.

ȀȜȓıİȚȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ
ȅȚ țȜȓıİȚȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑĲıȚ įȚĮμȠȡĳȦμȑȞİȢ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
İıĲȚȫȞ ȜȚμȞȐȗȠȞĲȦȞ ȞİȡȫȞ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ǻȫμĮĲĮ μİ μȘįİȞȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ ȖİȞȚțȐ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ȖȚĮĲȓ Ș İʌȓ μĮțȡȠȪ ȤȡȩȞȠȣ
ʌĮȡĮμȠȞȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ʌȡȠțĮȜİȓ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲȘ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ ıİ țȐĲȠȥȘ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ ĮȡȚșμȩ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ
İȟȣʌȘȡİĲİȓ țȐșİ ıĲȩμȚȠ țĮȚ ĲȘȢ μȑȖȚıĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȒȜȦȞ ıİ lt/min/m2.

3.

ǹȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ.
a.

Ǿ ȖİȞȚțȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ, İȐȞ ıĲȘȞ μİĲĮțȓȞȘıȘ İȞȩȢ ʌȒȤȣ ĲȦȞ 2,0 m ʌȡȠȢ
ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ, įİȞ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 10 mm.

b.

Ǿ ĲȠʌȚțȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ, İȐȞ ıĲȘȞ μİĲĮțȓȞȘıȘ ʌȘȤȓıțȠȣ 20 cm ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ
țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ įİȞ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 3 mm.

4.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813 țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȜȠȖȘ įȒȜȦıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.

5.

ǼʌİȚįȒ ĲĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ țĮȚ țȣȥİȜȦĲȐ țȠȞȚȠįȑμĮĲĮ ĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ȠȟİȓįȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ
ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țȣȡȓȦȢ ʌȠȣ Ș ȤȡȒıȘ ȕĮȡȪĲİȡȦȞ ȣȜȚțȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȜȩȖȦ ıĲĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
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4.18.2 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ, ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ țĮȚ ȑĲȠȚμȠ țȠȞȓĮμĮ, Įʌ’ İȣșİȓĮȢ
İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
1.

ȋȡȩȞȠȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ: ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

2.

ȀĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ: ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ,
ĲİȜİȓȦȢ ȐȖȡȚĮ.

3.

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ: ʌȑȡĮ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ
ıĲȘșĮȓĮ ĮȡμȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ
ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.

4.

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ
-

ȆȐȤȠȢ țĮȚ ȣȜȚțȩ ıĲȡȫıȘȢ:
ǵĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ  30 mm įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ. ǵĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ
μİĲĮȟȪ 10 țĮȚ 30 mm įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ. īȚĮ ĲĮ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ Ș įȚĮțȪμĮȞıȘ
ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ.

-

ȆȡȠıșȒțȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȠıμȚțĲȫȞ Ȓ μİȚȦĲȫȞ ȞİȡȠȪ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ.

-

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ĲıȚμȑȞĲȠ
īȚĮ ĲȠ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ 200 ȑȦȢ 250 kg/m3. īȚĮ ĲȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ 350 kg/m3. ȉĮ ȑĲȠȚμĮ
țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ 13813 țĮȚ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ
ĲȠȣȢ.

4.18.3 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİμĮ
ȉĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ Įʌȩ İȜĮĳȡȩʌİĲȡĮ Ȓ Įʌȩ ʌİȡȜȓĲȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ
μİȖȐȜİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ, İȐȞ įİȞ ĮȞȠȚȤșİȓ
μİȖȐȜȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ȠʌȫȞ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ İȜİȪșİȡȘ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ İȟȐĲμȚıȘȢ. ȆȡȠĲȚμȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ
İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ μİ μȘ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ İȜĮĳȡȠȕĮȡȒ ĮįȡĮȞȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȉĮ ȑĲȠȚμĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țȜȓıİȦȞ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȤĮμȘȜȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ, İȞĲȠȪĲȠȚȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ İĳȚțĲȩ, İʌȚșȣμȘĲȩ İȓȞĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ 13813 țĮȚ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȡȫıȘȢ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȫĲĮ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȡμȫȞ
įȚĮıĲȠȜȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ȀĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȦȢ ıĲȡȫıȘ ıİ įȫμĮĲĮ – țȒʌȠȣȢ țĮȚ ıİ įȫμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȤȫȡȠȚ
ıĲȐșμİȣıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ Ȓ ȩȤȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲĮ μȩȞȚμĮ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȐ ĳȠȡĲȓĮ.
4.18.4 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ țȠȞȚȩįİμĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
īȚĮ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ, ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȡμȫȞ
įȚĮıĲȠȜȒȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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1.

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ 10 cm

2.

ǼȞȚĮȓȠ ʌȐȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ: ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 15 cm țĮȚ ȑȤİȚ țȜȓıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 2%.

3.

ǻȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ: ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15 cm țĮȚ ȠȚ țȜȓıİȚȢ μİĲĮȟȪ 2% țĮȚ
3%.

4.

ȆȡȩıμȚțĲĮ: įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.

5.

ȉİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ: ʌȡȑʌİȚ Ș ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ țȣȥİȜȦĲȠȪ țȠȞȚȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ Ȓ țĮȜȪĲİȡĮ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.

6.

ȂȑıȘ ĲȐıȘ șȜȓȥȘȢ: μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 13 kg/cm2.

7.

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȤȡȒıȘȢ:

8.

-

ȂȑȖȚıĲȘ țȜȓıȘ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ < 3%.

-

ȀȣțȜȠĳȠȡȓĮ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ: μİĲȐ 10 ȘμȑȡİȢ.

-

ǹʌĮȖȠȡİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ İȞıȦμĮĲȫıİȚȢ ıȦȜȒȞȦȞ șȑȡμĮȞıȘȢ

-

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ ıİ įȫμĮĲĮ - țȒʌȠȣȢ, ıİ įȫμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȦȢ ȤȫȡȠȚ ıĲȐșμİȣıȘȢ.

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȡȫıȘȢ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȡȫĲĮ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.

4.18.5 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮȡμȠȪȢ, ıİ įȫμĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5%.
1.

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ȣȥȘȜȫȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ĮȞĲȠȤȫȞ
(ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 ȀPa), ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ ıİ ĳȪȜȜĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 35 kg/m3 (ȕȜȑʌİ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.4 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

2.

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
-

ȆİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ: 200 ȑȦȢ 250 kg/m3.

-

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ: 5 cm.

-

ȂȑıȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȡȫıȘȢ : ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 7 cm.

3.

ȅʌȜȚıμȩȢ ıĲȡȫıȘȢ: ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȠȣ 7 cm ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠʌȜȓȗİĲĮȚ μİ ʌȜȑȖμĮ
100/100/3 Ȓ 150/150/4.

4.

ǻȚĮμİȡȚıμȐĲȦıȘ μİ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ: ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 20, 21 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ. ȅȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ ıĲĮ ȣȥȘȜȩĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ (țȠȡĳȚȐįİȢ) țĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ. ȉȠ ȕȐșȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ
İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, Ƞ įİ ȣʌȐȡȤȠȞ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ȠʌȜȚıμȩȢ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 20, 21ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȅȚ ĮȡμȠȓ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ μİ ĮıĳĮȜĲȠμĮıĲȓȤĮ.

5.

ǹȖȦȖȠȓ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ: ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
μȘ μİĲĮȜȜȚțȠȪȢ ĮȖȦȖȠȪȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ȡȘȖμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮĲμȘĲȚțȑȢ ĲȐıİȚȢ.

6.

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ
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-

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ μȩȞȠ ȩĲĮȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȖİĳȣȡȦșȠȪȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ
įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.8 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

-

ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȩĲȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ
ıĲȡȫıȘ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ İĳȩıȠȞ ȠȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣȢ
ȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ İʌȓ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ.
4.18.6 ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ (ıĲȘșĮȓĮ) ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
Ǿ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, țĮȚ ȩʌȠȣ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ μĮȡțȓȗĮ ȦȢ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ, ʌȡȑʌİȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȪȥȠȣȢ țĮȚ įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȘșĮȓȠȣ,
ȞĮ μȘȞ ȑȤİȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ,
țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮįİțĲȒ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
4.18.7 ȈĲȘșĮȓĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ
1.

ȊȜȚțȩ ıĲȘșĮȓȦȞ
ǹʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȦȢ İʌȑțĲĮıȘ țĮș’ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ įȠțȠȪ.

2.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ıĲȘșĮȓȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȪȥȠȣȢ.
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
a.

Ȉİ ȤĮμȘȜȐ ıĲȘșĮȓĮ ȪȥȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 30 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 23 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȉȠ ȪȥȠȢ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘșĮȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 7 ȑȦȢ 11 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
ȈĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ıĲĮĲȚțȠȪȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıșİȓ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ĲȠ
ȪȥȠȢ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ, Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ įİȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȢ Įʌȩ 15 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
μİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 2 ȑȦȢ 6 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
Ǿ ĮȞȐȖțȘ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȪȥȠȣȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮȜȣĳșİȓ μİ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 24 țĮȚ 25 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ȩʌȠȣ ıĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.

b.

3.

-

ǹʌȠįİțĲȐ Įʌȩ ıĲĮĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ

-

ȈȣȞȑȤİȚĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ įȠțȠȪȢ ĮȜȜȐ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

-

ǼȟĮıĳĮȜȚıμȑȞĮ Įʌȩ İȖțȐȡıȚİȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ȜȩȖȦ șİȡμȚțȫȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ, İȓĲİ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ țĮȚ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ, İȓĲİ μİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ.

ǼȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȓ
a.
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ǻİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȖțȐȡıȚȠȚ ĮȡμȠȓ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮȢ İȜȐȤȚıĲȠȢ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ıİ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ. Fe = 0,50 x S/100 cm2 ȩʌȠȣ S ıİ cm2 İȓȞĮȚ Ș
İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įȚĮȖȡĮμμȚıμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ μİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȡȐȕįȦȞ.
e < 250 mm Ȓ e = 2,5 b.
b.

ȈĲĮ ȣȥȓțȠȡμĮ ıĲȘșĮȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ μȑȡȘ.
-

ȉȠ ȤĮμȘȜȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 26 – ʌĮȡȐȡĲȘμĮ, ȪȥȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 30 cm
Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮȡμȠȪȢ
įȚĮıĲȠȜȒȢ, ȑȤİȚ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ μİ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ ȑȤİȚ Ȓ ȩȤȚ μĮȡțȓȗĮ (ıȤȒμĮ 27, 28 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ), Ƞ įİ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȤĮμȘȜȠȪ ȪȥȠȣȢ
ıĲȘșĮȓĮ. ǹȞĲȓ ĲȠȣ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 2 ȑȦȢ 6 –
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ, ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ.

-

ȉȠ ȣȥȘȜȩ ĲμȒμĮ, ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 26 İȫȢ 28 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ İȖțȐȡıȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ʌȠȣ İʌİțĲİȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ,
ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȪ 15 mm ʌȠȣ ĮȡμȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ.

-

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ
șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ įȪȠ İʌȩμİȞȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ.
-

ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȂȑȖȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ĮȡμȫȞ: 8 m ȖȚĮ ȟȘȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, 12 m ȖȚĮ ȣȖȡȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ȒʌȚİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.
ȀĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ Fe = 0,50 x S/100 cm2 ȩʌȠȣ S ıİ cm2 İȓȞĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
įȚĮȖȡĮμμȚıμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 26 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

-

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǵĲĮȞ Ș μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĮʌȩıĲĮıȘ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 6 m ȖȚĮ ȣȖȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ
ȒʌȚİȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, 4 m ȖȚĮ ȟȘȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ Ȓ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȑȞĲȠȞİȢ ĮȞĲȚșȑıİȚȢ
șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ ĲȩĲİ, Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į
șĮ İȓȞĮȚ Fe = 0,25 x S/100 cm2 ȩʌȠȣ S ıİ cm2 İȓȞĮȚ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
įȚĮȖȡĮμμȚıμȑȞȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ.

-

ȆȡȩıșİĲȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į ıȤȒμĮĲȠȢ 26 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ȡȘȖμȐĲȦıȘ Įʌȩ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ İʌȑțĲĮıȘ ĲȦȞ İȖțĮȡıȓȦȞ ĮȡμȫȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮμμȒ Į – Į ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ıĲȡȫıȘ, įȚĮĲȠμȒȢ ȓıȘȢ μİ Fe ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ.

4.18.8 ȊȥȓțȠȡμĮ ıĲȘșĮȓĮ Įʌȩ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧĮ
ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ:
-

ĬĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȑȥȘ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ İțĮĲȑȡȦșİȞ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ.

-

Ǿ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ Įʌȩ ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ.

-

ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ ȦșȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ.

-

ȈĲȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ șĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 cm ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ Įʌȩ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧĮȢ
țĮȚ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒȢ įȠțȠȪ.
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ȂȚțĲȐ țĮș’ ȪȥȠȢ ȣȥȓțȠȡμĮ ıĲȘșĮȓĮ (ıȤȒμĮ 24 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ μȩȞȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ
įȫμĮĲĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ:
-

ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲĮ ȤĮμȘȜȐ ıĲȘșĮȓĮ

-

ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧĮȢ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.

ȂȚțĲȐ țĮĲȐ ĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȪȥȠȢ ıĲȘșĮȓĮ (ıȤȒμĮ 25 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȜȒȡȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮ.

4.18.9 ǻȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ıĲȡȫıİȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ ıĲȘșĮȓȦȞ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ «ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȦȞ»
ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȣʌİȡȤİȚȜȒıİȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 29 ȑȦȢ 32 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
1.

ȈĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ μİĲĮȜȜȚțȐ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȐ
ʌȠȣțȐμȚıĮ (1) μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ (ĳȜȐĲȗĮ) (2) ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȒȢ įȚȩįȠȣ ĲȠȣ ȜĮȚμȠȪ (3) ĲȦȞ
ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȦȞ (ıȤȒμĮĲĮ 31, 32 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ. ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ, ıĲȘȞ
ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİȚȦșİȓ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ țĮĲȐ 15 mm ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ, ȫıĲİ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮȣĲȩ, țĮȚ țȠȜȜȘșİȓ
ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞĮ ȤİȓȜȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȘȢ
ʌȜȐțĮȢ, ʌȠȣ șĮ İμʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.

2.

ȈĲĮ įȫμĮĲĮ μİ ıĲȘșĮȓĮ, μİ μȠȞĮįȚțȩ ıĲȩμȚȠ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȩμȚȠ
ȣʌİȡȤİȓȜȘıȘȢ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ
ĲȘȢ ȠʌȒȢ ıĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ, ȫıĲİ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ĲȠ ȖȦȞȚĮțȩ ĲĮȡĮĲıȠμȩȜȣȕįȠ (ıȤȒμĮ 34 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) μİ ĲȠ ȜĮȚμȩ ĲȠȣ. Ǿ ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ șĮ
İȓȞĮȚ İȓĲİ İȜİȪșİȡȘ İȓĲİ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ μȑıȦ įȠȤİȓȠȣ ıİ ıĲȒȜȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.

4.19

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

4.19.1 ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ıĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȐșμȘ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
1.

ȃĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208,
EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ
ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ
įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ
ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

2.

ȃĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ.

3.

ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ țȐșİĲİȢ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ įȣȞȐμİȚȢ ʌȠȣ İȟĮıțȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ (ȦȢ
ıȪȞȠȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ) Įʌȩ ĲȚȢ įȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȘșĮȓĮ.

4.

ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ʌȡȩıșİĲİȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ (ȦȢ ıȪȞȠȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ) ȚįȓȦȢ
ıİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ > 5% țĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ ĮʌȩıʌĮıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
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5.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İȓĲİ Įʌȩ ȣȖȡȑȢ
ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ İȓĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȤȫȡȦȞ. ȈĲȘȞ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.

6.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ ȜȩȖȦ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȓ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞĮ ȞĮ İʌĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩĲİȡȘ țĮĲȐıĲĮıȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Ș ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣĮıĲİȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

7.

ǼȐȞ ȜȩȖȦ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȀǼȃǹȀ Ȓ ȐȜȜȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȫȞ
İʌȠμȑȞȦȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ, țĮȚ ȠȚ İʌȓ ĮȣĲȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıĲȠȪȞ
İȣȐȜȦĲİȢ ıİ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ ıİ įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

4.19.2 ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĮȜȜȐ μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
1.

ȃĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208,
EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ
ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ
įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ
ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.

2.

ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ ʌȡȩıșİĲİȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ (ȦȢ ıȪȞȠȜȠ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘ) ȚįȓȦȢ
ıİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ > 5% țĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ İĳİȜțȣıĲȚțȑȢ
țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ ĮʌȩıʌĮıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

3.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İȓĲİ Įʌȩ ȣȖȡȑȢ
ȣʌȠțİȓμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ İȓĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȤȫȡȦȞ. ȈĲȘȞ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.

4.

ȃĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȞİȡȠȪ ȜȩȖȦ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȓ
ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞĮ ȞĮ İʌĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩĲİȡȘ țĮĲȐıĲĮıȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ
ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ Ș ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ İʌȚıțİȣĮıĲİȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

5.

ǼȐȞ ȜȩȖȦ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȀǼȃǹȀ Ȓ ȐȜȜȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȫȞ
İʌȠμȑȞȦȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ, țĮȚ ȠȚ İʌȓ ĮȣĲȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮĲĮıĲȠȪȞ
İȣȐȜȦĲİȢ ıİ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ ıİ įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȦȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
5.1.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

4.20

īİȞȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌȠįİȓȟİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȒıİȚ μİ İʌȚĲȣȤȓĮ țĮĲȐ
ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȞĲĮİĲȓĮ, ȫıĲİ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȡȓȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İμʌİȚȡȓĮ ĲȠȣ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘȜȫıİȚ ȩĲȚ:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

1.

© Ǽȁȅȉ

ǻȚĮșȑĲİȚ:
-

ǼμʌİȚȡȓĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ.

-

ȉȠȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ İȟȠʌȜȚıμȩ, ȤİȚȡȩȢ, μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲȠ, ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȠ, ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ μȘȤĮȞȒμĮĲĮ,
ĮȞȣȥȦĲȚțȐ, țȜȓȕĮȞȠȣȢ țĮȚ ıȣıțİȣȑȢ ıĲȡȫıȘȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ țĮȚ ıȣıțİȣȑȢ μİ ʌȠȜȜĮʌȜȐ
ĳȜȩȖȚıĲȡĮ.

-

ȉĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑıĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ μȘ ĮʌȠʌİȡĮĲȠȪμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ, ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ, ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ.

2.

ǼȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ İȞȒμİȡȠȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01
ȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 țĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ μİȜİĲȒıİȚ ĲĮ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ.

3.

ĬĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ıȣȞȠįİȣȩμİȞĮ μİ
İʌȓıȘμĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȖȚĮ ȩıĮ Įʌȩ ĮȣĲȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ȖȚĮ ȩıĮ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ĲȠȣ ȗȘĲȒıİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ.

4.

ĬĮ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȓȖμĮĲĮ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȦȢ
țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ
ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ.

5.

ĬĮ ıȣȞĲȠȞȓȗİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȠȣ μĮȗȓ μİ ĲĮ ȐȜȜĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ İμʌȩįȚĮ, țĮșȣıĲİȡȒıİȚȢ țĮȚ
țĮțȠĲİȤȞȓİȢ ıĲȘȞ ĮȜȜȘȜȠįȚĮįȠȤȒ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.

6.

ĬĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ ĲȠ ȑȡȖȠ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȠ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ
țĮȚ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ, ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘȢ.

7.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĮμȑȜİȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ, ȞĮ įȘȜȫıİȚ ȩĲȚ șĮ
ıȣȞİȤȓıİȚ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐμμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ, μİ ĲȘȞ
ʌȡȠμȒșİȚĮ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.3 ȦȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įȚĮȕȡĮȤİȓ.

8.

ǻȑȤİĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ įȫμĮĲĮ μİ
ıĲȘșĮȓĮ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ ȘμȑȡİȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȒȢ
ıĲȐșμȘȢ ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ 2 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ, μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.

4.21

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĮȞĮįȩȤȠȣ țĮĲĮıțİȣȑȢ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ

ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ (ıĲȘșĮȓĮ)
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȫıİȦȞ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȘȡȘșȠȪȞ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȩıȠ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ ȩıȠ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ
İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.18.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ȠȜȩıȦμĮ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ıĲȘșĮȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.18.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣȢ İȖțȐȡıȚȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İʌȚʌȜȑȠȞ țĮĲȐ μȒțȠȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ.
ȈĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ İȓȞĮȚ țĮȚ ȠȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȠȣțĮμȓıȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.18.9 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

4.22.1 Ȉİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲĮ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜİșİȚ ȑȞĮȢ ȤȡȩȞȠȢ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ Įʌȩ 8 ȘμȑȡİȢ μȑȤȡȚȢ ĲȡİȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȞ
İʌȠȤȒ țĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
ĲȘȢ įȚĮȕȡȠȤȒȢ ĲȠȣȢ.
ǼȖțȜȦȕȚıμȩȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ İțĲȩȢ İȐȞ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȠȚ İȚįȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
4.22.2 Ȉİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ Ș
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ.

4.23

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ ȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ,
ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȡȖĮıȚȫȞ.

5

ȀȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

ȈĲȚȢ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ İȚįȚțȒ μȑȡȚμȞĮ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȚ İȚįȚțȐ
ĲİμȐȤȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Ș ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲĮ ıĲȘșĮȓĮ, ıĲȚȢ
įȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ıĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ıĲȘșĮȓĮ, ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ıĲȚȢ ĮȞİĲȡĮμμȑȞİȢ įțȠȪȢ, ıĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȚıĲȫȞ țĮȚ
įȚĮĳȩȡȦȞ ıȣıțİȣȫȞ țĮȚ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ.

5.1

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

5.1.1

ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

Ȓ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ

-

Ȓ țȐșİĲȘ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ

ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș įȑȣĲİȡȘ ĮȜȜȐ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1%, ȩʌȠȣ ĲȩĲİ įİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ Ȟİȡȩ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȚȢ
İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĲȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȕȘȢ, Įʌȩ ĲȚȢ İȞĮȜĮııȩμİȞİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȪȖȡĮȞıȘȢȟȒȡĮȞıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ʌİȡȚȠȤȒ ǹ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 35 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ), ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȉȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ İʌȚĲİȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ǹ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȑȤİȚ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ
țĮȚ ȜİʌĲȩ ȤȫμĮ ȩʌȠȣ İțİȓ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ țĮȚ ĳȣĲȚțȠȓ μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȠȓ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ μİ ĲȘȞ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ
įȡȐıȘ ȕȠȘșȐȞİ ĲȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲȘȢ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ μİ ĲȚȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȠȣȢ ıİ ĮȣĲȒ ĲȠȪĲȘ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.
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ǲȞĮȢ įİȪĲİȡȠȢ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș įİȪĲİȡȘ țĮĲİȪșȣȞıȘ İȓȞĮȚ ȩĲȚ Ș ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ İʌȘȡİȐȗİȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ
ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, Įʌȩ ĲȠȣ ȩĲȚ İʌȘȡİȐȗİȚ Ș ȡȠȒ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ȩĲĮȞ ȠȚ
μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ.
ȆĮȡȩμȠȚȠ ĳĮȚȞȩμİȞȠ ĲȘȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȞİȡȠȪ ıĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ μİ ĲȚȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ
șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ȩĲĮȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȒıİȦȞ ʌȡȠıĲİșİȓ İȞȚıȤȣĲȚțȒ ȜȦȡȓįĮ ıİ
ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ μȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 36 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.1.2

ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ

ȈĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȠȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ İȞȫıİȚȢ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮĲȐ 10 cm țĮȚ Ș țĮĲȐ
ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȓ (țĮĲȐȜȘȟȘ ȡȠȜȠȪ) țĮĲȐ 15 cm.
ȈĲȚȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ İȓȞĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ 8 țĮȚ 15 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ ȠȚ țĮĲȐ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȠȓ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 37 țĮȚ 38 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.1.3
1.

ȈȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
Ȃİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ:
ǵĲĮȞ țȣȡȓȦȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȩʌȠȣ ĲȩĲİ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ
ĲȒȟȘȢ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȠȞ İȚįȚțȩ țȜȓȕĮȞȠ ȞĮ İȓȞĮȚ < 200 ± 20 ȠC ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ 260 ȠC.

2.

Ȃİ ȤȡȒıȘ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ:
ȉȠ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ʌȡȠʌĮȞȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȞȩȢ ĮțȡȠĳȣıȓȠȣ. Ǿ țȩȜȜȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ĳȜȩȖĮ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ țȣĮȞȓȗİȚ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, Ș țȠȜȜȘμȑȞȘ ȜȦȡȓįĮ ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ȑȞĮ șİȡμĮıμȑȞȠ μİ
ĲȠ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ μȣıĲȡȓ.

3.

ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ȥȘĳȓįȦȞ
Ǿ ȜȦȡȓįĮ μİ ȥȘĳȓįİȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ȐȜȜȘ μİμȕȡȐȞȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ
ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ țĮȚ μİ ʌȓİıȘ μİ μȣıĲȡȓ, ȞĮ İȚıȑȜșȠȣȞ ȠȚ ȥȘĳȓįİȢ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș țȩȜȜȘıȘ.

4.

ȈȣȖțȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ĮțȡĮȓĮ ȜȦȡȓįĮ
ǹĳĮȚȡİȓĲĮȚ ĲȠ ıȚȜȚțȠȞȠȪȤȠ ȤĮȡĲȓ Ȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ ĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ ıĲȘȞ
ĳȐıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ĮȣĲȠțȩȜȜȘıȘ șİȡμĮȓȞİĲĮȚ Ș ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ȖȚĮ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ș țȩȜȜȘıȘ ıİ ȕȐșȠȢ, țĮȚ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ μİ șİȡμĮıμȑȞȠ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ μİ μȣıĲȡȓ.

5.2

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5%

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
-

ȀĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ).

-

ȀĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (ıȘμİȚĮțȒ Ȓ įȚĮțȠʌĲȩμİȞȘ ȖȡĮμμȚțȒ țȩȜȜȘıȘ).
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ (ıȤȒμĮ 37 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ), ȠȪĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ĲȠʌȚțȑȢ ȖȦȞȚĮțȑȢ ȣʌİȡȣȥȫıİȚȢ (ıȤȒμĮ 38 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ıțȜȘȡȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.18.2,
4.18.3, 4.18.4 țĮȚ 4.18.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ĲȘȢ 4.18.5 ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ.
5.2.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȕĮĲȐ țĮȚ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, μȚĮȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ȩʌȦȢ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ μİ ȑȞįİȚȟȘ (2) ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 44 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȒ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ ȣʌȐȡȤİȚ:
-

ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȤĮȜȓțȚĮ) ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 42 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

-

ȈĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ İʌȓ ıĲȡȫıİȦȢ ȤĮȜȚțȚȫȞ Ȓ İʌȓ İįȡĮȞȫȞ (ıȤȒμĮĲĮ 43, 44 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȪĲİȡȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ĮȣĲȒ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ.
5.2.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȣȖȡȩ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ȆĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ȑȞįİȚȟȘ 2) țĮȚ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İȚįȚțȒ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (4.7.3-1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
5.2.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ - ȈȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.7.2-1 Ȓ
4.7.2-2) ĲȠ ȠʌȠȓȠ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ Ș
İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.11 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ) ıȣȖȤȡȩȞȦȢ įİ țȠȜȜȚȑĲĮȚ țĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ıȤȒμĮ 45 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) Ȓ Ș μȠȞĮįȚțȒ (ıȤȒμĮ 46 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, ĮȣĲȒ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ.
5.2.4

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ - Ȃİ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ
İȚįȚțȫȞ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȦȞ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ (ʌĮȡĮȖ. 4.7.2-2 țĮȚ
4.7.2-3)

ȆĮȡȩμȠȚİȢ μİȕȡȐȞİȢ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ıȘμİȚĮțȐ Ȓ įȚĮțȠʌĲȩμİȞĮ ȖȡĮμμȚțȐ țĮȚ ȞĮ
ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.11 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
(ıȤȒμĮĲĮ 47 țĮȚ 48 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.2.5

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȣȖȡȩ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ǹȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ĲȠ įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 45 țĮȚ 46 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ μİ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ μİ ȑȞįİȚȟȘ (9.1) ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 49 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (4.7.32) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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5.3

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
įȦμȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ < 5%

5.3.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȣ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ ȕĮĲȐ țĮȚ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ

© Ǽȁȅȉ

ȆĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ĲȠ İȚįȚțȩ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.4-2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ (μİ ȑȞįİȚȟȘ 16 ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ
53 țĮȚ 58 ȑȦȢ 61 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
5.3.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤĮȜȓțȚĮ)

(ıȤȒμĮĲĮ 54 țĮȚ 55 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
Ǿ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,3
Kg/m2 Ȓ μİ ȤȡȒıȘ ĳȜȠȖȓıĲȡȠȣ, İĳȩıȠȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 54 ȑȦȢ 57 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
5.3.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ıİ μȘ ȕȐĲĮ įȫμĮĲĮ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞİȢ
İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȘμİȚĮțȒ Ȓ įȚĮțȠʌĲȩμİȞȘ ȖȡĮμμȚțȒ
țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘıȘ țĮĲȐ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.7.2-3 țĮȚ 4.7.2-4
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 56 țĮȚ 57 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.4

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ȑʌȠȞĲĮȚ
ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ < 5%

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩμİȞĮ ıİ ĮȣĲȐ
ȣʌȠμȞȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
ȖİȞȚțȩ ȣʌȩμȞȘμĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
İĳĮȡμȠıșȠȪȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș ıĲİȖȐȞȦıȒ ĲȠȣȢ.

5.5

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İȟȫıĲİȢ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ıİ
İıȠȤȒ

5.5.1

ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 42 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ 4, Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ
μİ ĲȚȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.14.2, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚĮȖȫȞȚȠ, ȩʌȠȣ μİ ȑȞįİȚȟȘ (2) ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 63 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ İȟȫıĲȘ.
5.5.2

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.14.1, ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 62 ȑȦȢ 66 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȚȢ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.14.2.
Ǽʌȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ĮȣĲȫȞ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ
ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȚȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ʌȜĮțȓįȚĮ, ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ, ȩȤȚ ȩμȦȢ μȦıĮȚțȐ İʌȓ ĲȩʌȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞĮ įȐʌİįĮ).
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ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȡȫıİȦȞ įȦμȐĲȦȞ – țȒʌȦȞ

(ȈȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȉȠ ȕĮıȚțȩ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ – ȀȒʌȦȞ İȓȞĮȚ:
-

Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĳȓȜĲȡȠȣ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ȞİȡȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĳȓȜĲȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.13.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

-

Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ ȤȘμȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ ĲȦȞ ȡȚȗȚįȓȦȞ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.6.1

ȆȡȫĲȘ įȚȐĲĮȟȘ

(ȈȤȒμĮĲĮ 67 ȑȦȢ 70 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
1.

ȈĲȡȫıȘ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ μİ İȞįİȓȟİȚȢ (12) țĮȚ
(13) ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȘμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2-1 țĮȚ 4.13.2-2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

2.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.1

5.6.2

ǻİȪĲİȡȘ įȚȐĲĮȟȘ

(ȈȤȒμĮĲĮ 71 țĮȚ 72 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
1.

ȈĲȡȫıȘ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȠ ĳȓȜĲȡȠ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.13.23 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 cm.

2.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 60 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.6.3

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ:
1.

ǱțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ
ȣĮȜȠʌȚȜȒμĮĲȠȢ.

2.

ǱțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ ʌİȡȜȓĲȠȣ İȞȚıȤȣμȑȞİȢ μİ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ țĮȚ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.

3.

ȆȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ.

5.7

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ –
ıĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ >5%

5.7.1

īİȞȚțȐ

1.

ǻȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ʌȠȜȜȐ İʌȓʌİįĮ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ țȜȓıİȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ ʌȐȞĲȠĲİ ĲȠȣ 5%.
ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌ’ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ μİ ĲȘȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ țȜȓıȘ.

2.

ǻȚȐįȡȠμȠȚ ȖȚĮ İʌȓıțİȥȘ ʌȡȠȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĮȣĲȒȢ.
Ȉİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ  50% ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ įȚĮįȡȩμȦȞ
ȖȚĮ İʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ĲȠȣȢ.
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ȀȜȓıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıȣȤȞȒ İʌȓıțİȥȘ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ 5% țĮȚ 7%. ȅȚ ĮȣĲȑȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ.

5.7.2

ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȜȩȖȦ țȜȓıȘȢ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌ.Ȥ. ȤȐȜȚțİȢ). ȅȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȑȢ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
4.4.2) İȓĲİ μİĲĮȜȜȚțȒ İȓĲİ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.2.3 țĮȚ 5.2.4 țĮȚ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ (ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ) ȦȢ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 73
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
1.

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ μȒțȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ
Ǿ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ Ȓ Ș μȠȞĮįȚțȒ (ȩĲĮȞ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
μİ μȚĮ μİμȕȡȐȞȘ) įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ μȒțȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ

2.



10 m ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ  100%



7 m ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ > 100%

ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.12 țĮȚ ȩʌȦȢ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 73 ȑȦȢ 76 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ μİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ
ĲȦȞ 20 cm.

3.

ǹʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ.
ǵʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 74 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

5.8

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 3
ȑȦȢ 8 ĲȘȢ ȚįȓȠȣ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

6

ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

6.1

īİȞȚțȐ

ȈĲȚȢ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȩșİĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ İțİȓȞİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ:
-

ȞĮ ʌȡȠıĲİșȠȪȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ (ȠȟİȚįȦμȑȞȦȞ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȫȞ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Ȓ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĮȣĲȒȢ.

-

ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșȠȪȞ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ (ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȘșĮȓĮ) Ȓ Įʌȩ
ȠȜȓıșȘıȘ.

-

ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĳșȠȡȑȢ.

-

ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȒ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ȤȦȡȓȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ įȚĮʌȩĲȚıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ.
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ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ Ȓ įȚȐĲȡȘıȘȢ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȦȞ
ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ Ȓ Įʌȩ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ıĲȠ įȫμĮ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ, ȚıĲȫȞ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ, ıȣıțİȣȫȞ.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ȅȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ
ȠȜȩıȦμȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ Ȓ Įʌȩ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣȢ ĮʌȠșȓıĲĮĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ ȠȡșȒ Ȓ
ĮμȕȜİȓĮ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 77 ȑȦȢ 87 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ʌȐȞĲȠĲİ ıİ μȒțȘ ȓıĮ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 78 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȩ ȠȡșȒ ȖȦȞȓĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ
μȩȞȠ ıĲȚȢ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ Ȓ ʌȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
ȉȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ Įʌȩ ȅ.Ȉ. ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ.
4.11).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 87 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ (ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ) ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȣȜȚțȫȞ (ȕȜȑʌİ ĲȚȢ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
ǵĲĮȞ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ įİȞ įȚĮșȑĲİȚ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 77 ȑȦȢ 87 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, Ș ȐȞȦ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 6 ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.10 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

6.3

ȆȡȠıșİĲȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ıĲȚȢ
ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıĲȚȢ
ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞİȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ ıȘμİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 88 ȑȦȢ 93 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ.

6.4

ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ

(ȈȤȒμĮĲĮ 94 ȑȦȢ 110 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ǵʌȦȢ țĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȠȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ, įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıțȜȘȡȩ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ)

-

ĲȘȢ ȪʌĮȡȟȘȢ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȩʌȠȣ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ.

Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ μİĲȐ ĲȦȞ
ĲȠȚȤȫȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ, Įʌȩ ĲȘ ȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ (ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ, ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ ʌȡȠİȟȠȤȒ ıĲȑȖȘȢ).

-

ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ μİĲĮȟȪ
ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖȠȣȞ ıĲȠ įȫμĮ.
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ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 94 ȑȦȢ 110 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ įȓįȠȞĲĮȚ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıİ ıțȜȘȡȐ Ȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȜȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 5% șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

6.5

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȐįİȢ țĮȚ ȜȠȪțȚĮ įȦμȐĲȦȞ ıĲİȖȫȞ

(ȈȤȒμĮĲĮ 111 ȑȦȢ 122 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ǵʌȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ȠȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞİȢ ȖȦȞȓİȢ Įʌȩ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ıĲİȖȫȞ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ȖȦȞȓİȢ İȓȞĮȚ ĮμȕȜİȓİȢ Ȓ ȠȡșȑȢ.
ȆȐȞĲȠĲİ Ș ȖȦȞȓĮ ĲȦȞ țȠȡĳȚȐįȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȣțȚȫȞ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ İʌȓʌİįĮ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ,
μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ
İȜȐȤȚıĲȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȖȦȞȓĮȢ ĲȠȣ, 15 cm. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȜȓıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 5% șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

6.6

ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ țĲȚıĲȠȪȢ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪȢ țĮȚ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

(ȈȤȒμĮ 123 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ Ȓ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠʌȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ Ȓ ĲȠȣ
ĲȠȓȤȠȣ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ĲĮ ȞİȡȐ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ĮȡȚıĲİȡȐ - įİȟȚȐ (ȕȜȑʌİ
ȑȞįİȚȟȘ 35 ıȤȒμĮĲȠȢ 123 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ȓįȚĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ μİ ĲȠʌȚțȑȢ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ıĲȚȢ ĲȡȓİįİȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 77 ȑȦȢ 93 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

6.7

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ
įȚĮıĲȠȜȒȢ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

(ȈȤȒμĮĲĮ 124 ȑȦȢ 140 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖȘȢ İȓȞĮȚ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
țĮĲȩʌȚȞ μİȜȑĲȘȢ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ȩȡȠĳȠ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
ǼțĲȩȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȠȣ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ,
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȡμȠȓ ĲȐıİȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ įȚĮĳȠȡȚțȫȞ
țĮșȚȗȒıİȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ.
Ǿ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ Įʌȩ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĮȡμȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ:
-

İȓĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İȚįȚțȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9.-1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĮĳȡȫįİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9.-2) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 124 ȑȦȢ 136 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

-

İȓĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȦȞ «ĳĲİȡȫȞ» ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ Įʌȩ NEOPRENE
ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 137 ȑȦȢ 140 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

-

ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠİĲȠȚμȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 124 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ Ȓ İĳ’ ȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 125 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

Ǿ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ ȑȞįİȚȟȘ (9) ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 126 ȑȦȢ 135 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ, Ș ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ıȤȒμĮ V İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ İȖțȠʌȒȢ
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ĲȠȣ ĮȡμȠȪ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ įȓʌȜȦıȘ μİ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȘ ıĲȘȞ İȖțȠʌȒ ĮĳȡȫįȠȣȢ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ
țȠȡįȠȞȓȠȣ (17) ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μȐıĲȚȤĮ.
-

6.8

ȈĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ (ıȤȒμĮĲĮ 137 ȑȦȢ 140 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ
NEOPRENE țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ
ĮȣȟȠμİȚȫıİȦȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ ĮȡμȠȪ μİıȠĲȠȚȤȓĮȢ ıĲȠ įȫμĮ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ μİ İȚįȚțȩ İȜĮĲȘȡȚȦĲȩ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ įȚĮĲȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ
ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮĳȡȫįȠȣȢ țȣȜȚȞįȡȚțȠȪ țȠȡįȠȞȓȠȣ
(17) țĮȚ ıĳȡȐȖȚıȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ȩʌȦȢ ıĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 141 țĮȚ 142 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

6.9

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ĲȦȞ țĮșȑĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ
ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ

(ȈȤȒμĮĲĮ 143 ȑȦȢ 148 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ, Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȘ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ μİĲĮȜȜȚțȘ ʌȜȐțĮ (ĳȜȐĲȗĮ) ȐțĮμʌĲĮ ıȣȞįİįİμȑȞȘ μİ
ĲȠȣȢ ıȦȜȒȞİȢ ĲȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ μİ ıȦȜȒȞİȢ ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ʌȜȐțİȢ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
6.9.1

ȈĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȡȠȫȞ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĮȖİĲȠȪ

ȉĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ Ȓ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣʌİȡȤİȚȜȒıİȦȞ (ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȩĲĮȞ ıĲȠ įȫμĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ țĮȚ μȠȞĮįȚțȒ ȣįȡȠȡȡȠȒ) įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 31, 32, 34
ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ Įʌȩ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 mm Ȓ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ
(ʌȜȐțĮ țĮȚ ıȦȜȒȞĮȢ ʌȠȣțȐμȚıȠ) Ȓ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ıȣȞȒșȦȢ μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ) țĮȚ ʌȜȐțĮ
(ĳȜȐĲȗĮ) Įʌȩ NEOPRENE.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ μİ ĲȠȣȢ ȜĮȚμȠȪȢ (țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣȢ Ȓ ʌȜȐȖȚȠȣȢ) ʌȠȣ șĮ ıȣȞįİșȠȪȞ
μİ ĲȚȢ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:
1.

ĬĮ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİĲĮȜȜȚțȩȢ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩȢ ıȦȜȒȞĮȢ (ʌȠȣțȐμȚıȠ) İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ ıĲȘ șȑıȘ
ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ țĮȚ ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ. Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ
ʌȠȣțȐμȚıȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșİȓ Ƞ ȜĮȚμȩȢ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ (İĳ’ ȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȉ.Ȇ. ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).

2.

ĬĮ įȚĮμȠȡĳȦșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ ȫıĲİ ȞĮ μȘ
įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲȠʌȚțȒ ȣʌİȡȪȥȦıȘ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ (ıȤȒμĮĲĮ
29 țĮȚ 30 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

3.

ĬĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ
ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĮȣĲȒȢ.

4.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, Ș ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ
ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ ıĲĮμĮĲȐ ıİ ĮțĲȓȞĮ 50 cm Įʌȩ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȘȢ ȠʌȒȢ țĮȚ șĮ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ĲȠʌȚțȐ
ıĲȡȠȖȖȣȜȜȠĲİμȐȤȚĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ȓ Ș ʌȡȫĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮțĲȓȞĮȢ ȩʌȦȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ (ıȤȒμĮĲĮ 143,144 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ).

5.

ĬĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ įȚʌȜȐ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ĲȠ țĮșȑȞĮ μİ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ȜĮȚμȩ ĲȠȣ ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ȕĮĲȐ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ. Ǿ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ȐȞȦ ıĲȠμȓȠȣ șĮ
İįȡȐȗİĲĮȚ İȓĲİ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ, İȓĲİ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ șĮ
țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ, ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ, ȦȢ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
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Ȃİ ĲȠ țȐĲȦ ıĲȩμȚȠ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
(ȕȜȑʌİ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 1, 2, 3 ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ İȞȩĲȘĲĮȢ). ȅ ȜĮȚμȩȢ ĲȠȣ ȐȞȦ ıĲȩμȚȠȣ șĮ ȑȤİȚ
įȚȐμİĲȡȠ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȠ ȜĮȚμȩ ĲȠȣ țȐĲȦ (ȕĮıȚțȠȪ) ıĲȩμȚȠȣ, șĮ ĳȑȡİȚ įİ ȠʌȑȢ Ȓ
ıȤȚıμȑȢ ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ ĲȠ ȜȓȖȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ șĮ
țĮĲĮȜȒȟİȚ ıİ ĮȣĲȒ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȞȠȞȚțȐ șĮ ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ ĲȠ
ʌȐȞȦ ıĲȩμȚȠ ĲȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
147, 148 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 151, 152 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ȩʌȠȣ ȠȚ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ, Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ȞİȡȠȪ șĮ ĮʌȠȡȡȑİȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
6.

ǼȚįȚțȐ ıİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ
ȐμμȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 cm, ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ Ș μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ
ıĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ. Ȃİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȡμȠȓ μİ ȐμμȠ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠȣȢ
țȣȕȩȜȚșȠȣȢ șĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȤȠȡĲĮȡȚțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ, șĮ
μİȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ.

7.

Ǿ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ įȫμĮĲĮ (İțĲȩȢ İțİȓȞȦȞ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ȠʌȒȢ,
İȓĲİ μİ İȚįȚțȒ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲİĳȐȞȘ İʌȓ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ıȤȒμĮĲĮ 31, 32, 143 ȑȦȢ 146 ıĲȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ) ȪȥȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, İȓĲİ μİ įȚȐĲȡȘĲȘ Ȓ įȚțĲȣȦĲȒ țİĳĮȜȒ įȣȞȐμİȞȘ
ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ, Ȓ ıĲĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ įȚʌȜȐ ʌȜĮıĲȚțȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ, μİ İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, țĮȚ įȚʌȜȑȢ İȜĮıĲȚțȑȢ
ĳȜȐĲȗİȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ, İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș μȚĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ș ȐȜȜȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.

6.9.2

ȈĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ μİ țȓȞįȣȞȠ ʌĮȖİĲȠȪ

(ȈȤȒμĮ 146 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ țĮȚ μİ İȞįȚȐμİıȘ ıİ ĮȣĲȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ șİȡμȚțȒ
ĮȞĲȓıĲĮıȘ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȖİĲȠȪ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ μİ ĲĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȒȖȠȣμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.9.1.-7.
6.9.3

ǻȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ

(ȈȤȒμĮĲĮ 149,150 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ)
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ įȚİȜİȪıİȦȞ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ, İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ʌȠȣțȐμȚıȠ țĮȚ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 149, 150
ȩʌȠȣ İȚįȚțȐ ıĲȠ ıȤȒμĮ 150 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİȚ
ĲȘȞ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ Ș ȠʌȒ įȚȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.9.1.-1 μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȤİĲȚțȠȪ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ.

6.10

ȈĲİȖȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȦμȑȞȦȞ ıĲȠ įȫμĮ ȚıĲȫȞ țĮȚ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ

6.10.1 ǿıĲȠȓ
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ȚıĲȫȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ įȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ȠȚ
ȚıĲȠȓ ıĲȠ įȫμĮ.
ǿıĲȠȓ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ ȠʌȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ μİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİĲĮȜȜȚțȫȞ ıȦȜȒȞȦȞ țĮȚ ıĲȘ
ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, ȩĲĮȞ įİȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įİȤșȠȪȞ įȠȞȒıİȚȢ, įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ μİ țȩȜȜȘıȘ İʌ’
ĮȣĲȫȞ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ĳȜȐĲȗĮȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 151, 153 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.
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ǿıĲȠȓ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įȑȤȠȞĲĮȚ įȠȞȒıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ȕȓįİȢ μʌȠȣȜȩȞȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ʌȠȣțȐμȚıĮ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȠ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ șĮ İȓȞĮȚ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ʌĲȣȤȫıİȚȢ (μȠȡĳȒ ĳȣıĮȡμȩȞȚțĮȢ) ȫıĲİ ȞĮ μȘ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ
įȠȞȒıİȚȢ ıĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ.
6.10.2 ȀȚȖțȜȚįȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ
ȉĮ țȚȖțȜȚįȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ
ȞĮ ĲȡĮȣμĮĲȚıșİȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıĲȠ ıȤȒμĮ 153 ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ.

7

ǻȠțȚμȑȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲİ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ įȫμĮĲĮ μİ ıĲȘșĮȓĮ, ȤȦȡȓȢ
ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ ȘμȑȡİȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ
2 cm ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ
ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
ȉȘȞ ȑțĲȘ ȘμȑȡĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞįİȚȟȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ
ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ
İȜȑȖȤȠȣ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ.
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İĳȩıȠȞ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țĮμȓĮ įȚĮȡȡȠȒ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ įȚĮȡȡȠȒȢ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ȞĮ
İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.

8
8.1

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ
ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ
92/57ǼȅȀ" (ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).
Ǿ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȟȘȜȫıİȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȣȥȘȜȑȢ ıĲȐșμİȢ șȠȡȪȕȠȣ țĮȚ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıțȩȞȘȢ.

8.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

9

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĮțȩȘȢ

Ǽȁȅȉ EN 458

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ μİμȕȡȐȞȘȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
(ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȩ)
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ

ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

ȈȤȒμĮ 1
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A.1 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȈȤȒμĮ 2

ȈȤȒμĮ 4

60

ȈȤȒμĮ 3

ȈȤȒμĮ 5

ȈĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 5
İȓȞĮȚ:
1.
ĳȑȡȠȞ
ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȘșĮȓȠȣ
2.
μĮıĲȓȤĮ
ıȚȜȚțȩȞȘȢ
3.
ȚȞȫįİȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
(ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ)
İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
4.
ȕȪıμĮĲĮ
ıĲİȡȑȦıȘȢ
5.
İȚįȚțȑȢ
ȡȠįȑȜİȢ
6.
ʌȜȑȖμĮ
ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
7.
İʌȓȤȡȚıμĮ
8.
șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠȢ
9.
ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ
10.
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲ
ȩ ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ
ȤȐȜȣȕĮ
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ȈĲȠ ıȤȒμĮ 6 İȓȞĮȚ:
1. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ ıĲȘșĮȓȠȣ
2. İȚįȚțȩ İȜĮĲȠȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
3. ĮĳȡȫįİȢ ȣȜȚțȩ ȖȚĮ ĲȠ ȕȐșȠȢ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ
4. ĮȡμȩȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ĲȠ 4 țĮȚ ĲȠ 5
ʌȡȠμȘșİȪȠȞĲĮȚ μĮȗȓ μİ ĲȠ 2)
5. ȠʌȑȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȕȣıμȐĲȦȞ
6. ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ ıȚȜȚțȩȞȘ μİ
ıȪȖȤȡȠȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ 7
7. țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ 2 μİ İȜĮĲȩ
(ĲȡĮȕȘȤĲȩ) ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
8. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

ȈȤȒμĮ 6
A.2 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ μİ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȫȞ İȜĮıμȐĲȦȞ

ȈȤȒμĮ 7
ȈȪȞșİĲȠ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
ĮțȡĮȓĮȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȦȞ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ. ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ Įʌȩ șİȡμȚțȑȢ
ȖȑĳȣȡİȢ.

ȈȤȒμĮ 7

ȈȤȒμĮ 8
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 7
ĮȜȜȐ μİ İȟĮıĳȐȜȚıȘ Įʌȩ
șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ.
ȈȤȒμĮ 9 țĮȚ 10
ȈȪȞșİĲȠ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
ĮțȡĮȓĮȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ,
ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ,
ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ȠμȕȡȓȦȞ
ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȒ.
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ȈȤȒμĮ 8

ȈȤȒμĮ 10

ȈȤȒμĮ 9

ȈȤȒμĮ 11
ȈĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ĮțȡĮȓĮȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ıİ ǻȫμĮ. ȈĲȑȖȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, μİ İȜİȪșİȡȘ
țĮĲȐȜȘȟȘ ȠμȕȡȓȦȞ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ.

ȈȤȒμĮ 11
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 7 ȑȦȢ 11
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ țȜȓıİȦȞ - 3. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
- 5. șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ - 6. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 7. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ȖİȦȔĳĮıμĮ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ įİȞ
ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ) - 7.1. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ - 11. ȠȡȖĮȞȚțȩ
İʌȓȤȡȚıμĮ - 12. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 13. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 15. μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 16. ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ İμʌȠĲȚıμȑȞȘ - 17. İȚįȚțȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ - 18. ȖİȦȔĳĮıμĮ 170 gr/m2 19. ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ - 20. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȘ ĲıȚμİȞĲȩʌȜĮțĮ - 21. ȑįȡĮȞĮ ȖȦȞȚĮțȐ - 22. İȚįȚțȩ
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ.
ȈĲȑȥİȚȢ ıĲȘșĮȓȦȞ μİ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ ȩĲĮȞ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ

62

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ȈȤȒμĮ 12
-
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ȈȤȒμĮ 13

ȈȤȒμĮ 14

1. μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȠĲȩ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 40 μİ 50 cm - 2. ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ
- 3. ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ - 4. ȠʌȜȚıμȩȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ - 5. μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ μİ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȘȢ
țĮĲȐȜȘȟȘȢ.

ǹ.3 ȊȜȚțȐ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ - șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ȈȤȒμĮ 15

ǺȓįİȢ ĭ4,2 mm ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ țĮȚ
ĮȣĲȠțȠȤȜȚȠȪμİȞİȢ ȖȚĮ ʌȐȤȠȢ
İȜĮıμȐĲȦȞ < 0,75 m
ȈȤȒμĮ 17

ȈȤȒμĮ 16

ǺȓįİȢ ĭ4,2 mm ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȖȚĮ
ʌȐȤȠȢ İȜĮıμȐĲȦȞ 1,0 mm ȑȦȢ 2,5 mm
ȈȤȒμĮ 18
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ǻȚȐȞȠȚȟȘ ȠʌȒȢ ıİ
ȕȐșȠȢ 35 mm ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȕȓįĮȢ
ĭ6
ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȒȢ
(μȒțȠȣȢ ȓıȠ μİ ĲȠ
ʌȐȤȠȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ʌȡȠıĮȣȟȘμȑȞȠȣ
țĮĲȐ 30 mm) μİĲȐ
ĲȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ
ȕȪıμĮĲȠȢ Įʌȩ
ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ

ȆȜȒȡİȢ ȕȓįȦμĮ μȑȤȡȚȢ
ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ Ș
țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ ıĲȘ
ıțȐĳȘ ĲȘȢ ʌȜĮțȑĲĮȢ

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ
ȕȓįĮȢʌȜĮțȑĲĮȢȤȚĲȦȞȓȠȣ
μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ
ĲȠ țȠȜȐȡȠ
ĲȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ
ıĲĮμĮĲȒıİȚ
ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ

ȈȤȒμĮ 19
ǹ.4 ǻȚĮμİȡȚıμȐĲȦıȘ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ıĲȡȫıȘȢ

țȜȓıȘȢ

ȖĮȡμʌȣȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

ȈȤȒμĮ 20
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ȈȤȒμĮ 21
- 1. ȠȜȩıȦμȠ ıĲȘșĮȓȠ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ȪȥȠȣȢ ȓıȠȣ μİ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ - 2. ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıĲȘșĮȓȠȣ ʌȠȣ İʌİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıİ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıĮ μĮȡțȓȗĮ - 3. ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ ǻȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. țȜȚμĮțȠıĲĮıȓȠȣ, μȘȤĮȞȠıĲĮıȓȠȣ)
- 4. ĳȦĲĮȖȦȖȩȢ Ȓ ĮȖȦȖȩȢ μİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ - 5. ʌİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ
ʌȜȐĲȠȣȢ 10 mm ± 2 mm țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
± 30 cm Įʌȩ țȐșİ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ - 6. İȞįȚȐμİıȠȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȩȢ ĮȡμȩȢ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm ıİ
ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȘȢ įȚĮȖȦȞȓȠȣ (7) İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 18 mm
- 8. ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ μĮȡțȓȗĮ ıĲȘȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȘ įȠțȩ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ Ȓ ıİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ
īȚĮ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μĮȡțȚȗȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȚȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ȖȣȡȓȗȠȣȞ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ, ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.18.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 22 ȑȦȢ 28
ǹ.5 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ (ıĲȘșĮȓĮ) ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
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ȈȤȒμĮ 22

ȈȤȒμĮ 23

ȈȤȒμĮ 24
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ȈȤȒμĮ 26

ȈȤȒμĮ 27

ȈȤȒμĮ 28

- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. (ıȤȘμȐĲȦȞ 22, 26) ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ȕȜ. § 4.18.1) - 2. (ıȤȘμȐĲȦȞ 23, 28) ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
İʌȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜ. § 4.18.4) - 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ - 4. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 5. įȚȐĲȡȘĲȘ μİμȕȡȐȞȘ
ȖȚĮ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ - 8. șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ - 9. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ - 10. ĮʌȩıĲĮıȘ
μİĲĮȟȪ İȖțȐȡıȚȦȞ ĮȡμȫȞ - 11. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ - 12. ȖȡĮμμȒ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȡμȠȪ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ (Į) - 13. İȖțȐȡıȚȠȢ ĮȡμȩȢ μĮȡțȓȗĮȢ - 14. ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ
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ǹ.6 ȆȡȠȕȜȑȥİȚȢ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ țȜȓıİȦȞ țĮȚ ıĲĮ
"ĲĮȡĮĲıȠμȠȜȪȕįȦȞ" ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȚȢ

ȈȤȒμĮ 29
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ıĲȘșĮȓĮ

ȈȤȒμĮ 30

ȈȤȒμĮ 31

ȈȤȒμĮ 32

ȈȤȒμĮ 33

ȈȤȒμĮ 34

ȖȚĮ

ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ
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ȈȤȒμĮ 35

ȈȤȒμĮ 36
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. ĮıĲȐȡȦμĮ (§ 4.11.1) - 3. ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ ĮıĲȐȡȦμĮ - 4. ıĲȡȫıȘ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ (§ 4.7.2) - 5. ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ (Ȓ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ) - 6. ıȣȖțȩȜȜȘıȘ μȩȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ - 7. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
(§ 4.13.2) - 8. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ - 9. μİμȕȡȐȞȘ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ - 10. ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ

ȈȤȒμĮ 37

ȈȤȒμĮ 38
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ǹ.7 ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 39*
- 20. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 21. ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ μİ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ țĮȚ
ȣĮȜȠȔĳĮıμĮ μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ
L3, I3, K3, Ĭ2 (§ 4.15.4)

- 22. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȠȔĳĮıμĮ
250 gr/m2 İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2

ȈȤȒμĮ 41*

ȈȤȒμĮ 42*

- 23. ȩʌȦȢ (20) ıȤȒμĮĲȠȢ 39
- 24. μİμȕȡȐȞȘ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 180 gr/m2 μİ
ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2 (§
4.15.4)

- 25. μİμȕȡȐȞȘ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ 4 mm, ȕȐȡȠȣȢ 4,6 gr/m2
μİ ĳȠȡȑĮ ȩʌȦȢ (24) ıȤȒμĮĲȠȢ 41 μİ
ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4, I3, K3, Ĭ2
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ǹ.8 ǺĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ
ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 43*
- 26. ȩʌȦȢ (20) ıȤȒμĮĲȠȢ 39
- 27. ȩʌȦȢ (25) ıȤȒμĮĲȠȢ 42

ȈȤȒμĮ 44*
- 28. ȩʌȦȢ (25) ıȤȒμĮĲȠȢ
42

ȅȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 43,44 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ L4, I4, K4, Ĭ2.
ǹ.9 ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 45*
- 29. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȩʌȦȢ
20 ıȤȒμĮĲȠȢ 39 țȠȜȜȠȪμİȞȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
ıİ įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (9) § 4.7.2 - 30. μİμȕȡȐȞȘ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (§ 4.4.2) - 31. ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ 30
ĮȜȜȐ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ.
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2

ȈȤȒμĮ 46*
- 32. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ȩʌȦȢ
22 ıȤȒμĮĲȠȢ 40 μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
(§ 4.4.2) - 33. ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ 32 ĮȜȜȐ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ.
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2
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ȈȤȒμĮ 47*
- 34. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ țĮĲȐ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİμȕȡȐȞȘ (§ 4.7.2) 35. ȩʌȦȢ 33 ıȤȒμĮĲȠȢ 46. ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2

ȈȤȒμĮ 49*

ȈȤȒμĮ 48*
- 36. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ țĮĲȐ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ (§ 4.7.2).
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K4, Ĭ2
ȆĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ įȚȐĲȡȘĲȘ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ țȩțțȠȣȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ
ȤȐȞĲȡİȢ ĳİȜȜȠȪ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȣȖȡȠȪ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĮȞĲȓ
ĲȘȢ (9) ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45, 46, μİĲĮȟȪ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ȕȜ. § 4.7.3) ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ
μİ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ (§ 4.7.3)

ǹ.10
ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 50*

ȈȤȒμĮ 51*

- 37. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ
- 39. ȩʌȦȢ Ș μİμȕȡȐȞȘ (38) ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 50,
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 38. μİμȕȡȐȞȘ
μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2
ȩʌȦȢ Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ĮȜȜȐ μİ ĳȠȡȑĮ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȠȨĳĮıμĮ 250
gr/m3 μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2 (§
4.15.4)
Ǿ ıĲȡȫıȘ (15) țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıĲȘȞ (8) țĮȚ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ș.Į.
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ȈȘμİȓȦıȘ
- Ǿ ıĲȡȫıȘ (15)(ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ § 4.2.9 ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İʌȘȡİĮȗȩμİȞȠȣ Ȓ ȩȤȚ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ.
- ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣȖȡȠȪ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, Ș ıĲȡȫıȘ (15) ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐĲĮȚ μİ ĲȘ ıĲȡȫıȘ
(9.1) ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 49 ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ (§ 4.7.3)

ȈȤȒμĮ 52*
- 40. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2
- 41. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ
μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 150 gr/m2 țĮȚ
ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2 (§ 4.15.4)

ȈȤȒμĮ 53*
- 42. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
ıȪμĳȦȞĮ μİ § 4.7.2 μİ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ L3, I3, K3, Ĭ2

ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 50 ȑȦȢ 53 İȓȞĮȚ:
1. ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ:
- ȐțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ μİ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ȣĮȜȠȨĳȐıμĮĲȠȢ
- ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȦȞ țȩțțȦȞ ĳİȜȜȠȪ
- ʌȜȐțİȢ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ İʌȓ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (2)
- ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ
- ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ ȩʌȠȣ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȐȞȦ μİμȕȡȐȞȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȠȤȒȢ L4 țĮȚ I4
2. ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ, ȣʌȠȤȫȡȘıȘ < 5% İʌȓ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
§ 4.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
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ǹ.11 ȂȘ ȕĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ-ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ (ıȤȒμĮĲĮ 54, 55) Ȓ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ
ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (ıȤȘμĮĲĮ 56, 67)

ȈȤȒμĮ 54*
- 43. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 44. μİμȕȡȐȞȘ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ
50 gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȠȪĳĮıμĮ 250 gr/m2 Ȓ
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ
ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100 gr/m2 , μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ.

ȈȤȒμĮ 56*
- 48. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ıȘμİȚĮțȐ Ȓ ȖȡĮμμȚțȐ
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ʌĮȡĮȖȡ.
4.7.2) - 49. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ĲȦȞ
150 gr/m2 μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ
țȩțțȦȞ

ȈȤȒμĮ 55*
- 46. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ
150 gr/m2 μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
- 47. ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮȜȜȐ μİ țİȡĮμȚțȠȪȢ
țȩțțȠȣȢ - 45. ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ (44) ĮȜȜȐ μİ
țİȡĮμȚțȠȪȢ țȩțțȠȣȢ

ȈȤȒμĮ 57*
- 50. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ıȘμİȚĮțȐ, ȖȡĮμμȚțȐ țĮȚ
İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĳȠȡȑĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ĲȦȞ 180 gr/m2 μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ.

ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ μİμȕȡĮȞȫȞ L3-I3-Ȁ4-Ĭ2
ȈȘμİȓȦıȘ
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ıĲȡȫıȘ 15 (ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ȕȜȑʌİ ĲȘ ıȘμİȓȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 80,51.
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ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȜȪıİȦȞ İȓȞĮȚ
1. ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ:
- Įʌȩ ȚȞȫįȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ >170 kg/m3 μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ ĲȦȞ
100gr/m2
- Įʌȩ ʌȜȐțİȢ ȐțĮμʌĲȘȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣșİȡȐȞȘȢ μİ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ
ȣĮȜȠȣĳȐıμĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ.
2. ĮμĳȩĲİȡĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ <5% İʌȓ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ §
4.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ǹ.12
ǺĮĲȐ ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ-ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮĲȐ ĲȠȞ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 58*
- 51. μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 - 52. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ
μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ
ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100 gr/m2
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ȈȤȒμĮ 59*
- 53. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ μȘ
ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 150 gr/m2
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȜȪıİȦȞ İȓȞĮȚ:
1. ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ: - ʌȜȐțİȢ ȐțĮμʌĲİȢ ĮĳȡȫįȠȣȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ
μİ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ȣĮȜȠȣĳȐıμĮĲȠȢ, - ʌȜȐțİȢ țȩțțȦȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ, ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
2. ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ < 5% İʌȓ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ (§ 4.19.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 78
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ȈȤȒμĮ 60*
- 54. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50 gr/m2 55. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 150 gr/m2
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ȈȤȒμĮ 61*
- 56. İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 180 gr/m2
ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȈȣȞĲİȜİıĲȑȢ İʌȚȜȠȖȒȢ L4-I4-K4-Ĭ2

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ ıĲȡȫıȘ 15 (ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 50,51.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 78

76

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

31185

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

īİȞȚțȩ ȣʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 39 ȑȦȢ 61 ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȫμĮ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ.
1. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.18.2 țĮȚ 4.18.5.
2. ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.1.
3. ȀȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
4. ȈĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ıʌĮıĲȫȞ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȫȞ) ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ʌȐȤȠȣȢ 4,0 cm
įȚĮıĲȐıİȦȞ ȤĮȜȓțȦȞ 5/15.
5. ȈĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮȡμȠȪȢ, İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5,0 cm ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ μİ
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ. Ǽʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ.
6. ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, įȣȞȐμİȞİȢ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȑııİȡİȚȢ
ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ.
7. ǲįȡĮȞĮ Įʌȩ Neoprene İȜĮıĲȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ Ȓ Įʌȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ ȡȣșμȚȗȩμİȞȠ
țĮș’ ȪȥȠȢ μİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȕȐıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ > 300 cm2 įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĳȠȡĲȓȠ 2,0 t țĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ
įİȤșȠȪȞ ȑįȡĮıȘ ĲİııȐȡȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ.
8. ǼʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡĮȖ. 4.11).
9. ǻȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡĮȖ. 4.7.2).
9.1. ǻȚȐĲȡȘĲȠ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ μİ țȩțțȠȣȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ
ĲȠȣȢ (ʌĮȡĮȖ. 4.7.3).
10. ĬİȡμȒ ȠȟİȚįȦμȑȞȘ ȐıĳĮȜĲȠȢ.
11. ȈȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ įȚȐĲȡȘĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ 9 țĮȚ 9.1 μİ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
12. ǹȣĲȠțȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ 34,36,48,50.
13. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıİ ıȣȠ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,3 kg/m2 İțȐıĲȘ
(ʌĮȡĮȖ. 4.2.1 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01) (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ȈȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50
țĮȚ 51 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
14. ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ȕȜȑʌİ ȣʌȠμȞȒμĮĲĮ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 61).
15. ǼȚįȚțȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİĲĮȟȪ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.7.4) 20 ȑȦȢ 56 ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ȣʌȠμȞȒμĮĲĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 39 ȑȦȢ 61.
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ǹ.13

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İȟȫıĲİȢ įȚĮμİȡȚıμȐĲȦȞ ıİ İıȠȤȒ

ȈȤȒμĮ 64
ǹ’ ĳȐıȘ
ȈȤȒμĮ 62

ȈȤȒμĮ 65
Ǻ’ ĳȐıȘ

ȈȤȒμĮ 63

ȈȤȒμĮ 66
ī’ ĳȐıȘ
ȊʌȩμȞȘμĮ
- 1. ʌȜĮțȓįȚĮ țİȡĮμȚțȐ - ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ - 2. İȚįȚțȑȢ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ ʌȐȤȠȣȢ
7 mm (§ 4.14.2) - 4.+5. ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ μİμȕȡȐȞİȢ (§ 4.14.1) - 6. ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ įȓİįȡȘȢ ȖȦȞȓĮȢ μİ ĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ
(4)
- 7. ĮıĲȐȡȦμĮ
μİ
ȥȣȤȡȒ
ȐıĳĮȜĲȠ
(§
4.11)
- 8. ĳȑȡȠȣıĮ
ʌȜȐțĮ
- 9. șİȡμȠμȩȞȦıȘ μȘ ıȣμʌȚȑıȚμȘ (İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ) - 10. ȠʌȜȚıμȑȞȘ μİ
ʌȜȑȖμĮ 10/100/3 ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 30 m - 3. ȖȦȞȚĮțȒ İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ įȓİįȡȘȢ ȖȦȞȓĮȢ μİ (4)
μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ - 11. ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ (įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ
İʌȚțȐȜȣȥȘ) - 12. Ș μİμȕȡȐȞȘ (51) ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ĳȐıȘȢ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȘ ȖȦȞȓĮ
ȈȘμİȓȦıȘ: ıĲȘȞ ĲȡȓĲȘ ĳȐıȘ Ș μİμȕȡȐȞȘ (4) įİȞ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ - İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ İȞȓıȤȣıȘ (3)
ıĲȘ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ. ȅȚ ʌȜȐțİȢ (2) ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮȖȫȞȚȠ.
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ǹ.14 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıĲȡȫıİȦȞ ǻȦμȐĲȦȞ - ȀȒʌȦȞ

ȈȤȒμĮ 67

ȈȤȒμĮ 68

ȈȤȒμĮ 69

ȈȤȒμĮ 70
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ȈȤȒμĮ 71

ȈȤȒμĮ 72

ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 67 ȑȦȢ 72
1. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.18.2 țĮȚ 4.18.5.
2. ǼʌȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ ıțȜȘȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡĮȖ.
4.11).
3. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,3 kg/m2 İțȐıĲȘ
(ʌĮȡĮȖ. 4.2.1 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 – ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
50 țĮȚ 51 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
4. ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.6.3.
5. ǼȚįȚțȩ ʌȓȜȘμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.4.
6. ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.6.1 țĮȚ 5.6.2.
7. ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.6.1 țĮȚ 5.6.2.
8. ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.7.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
9. ȈĲȡȫıȘ ĳȚȜĲȡĮȡȓıμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2.
10. ȈțȜȘȡȒ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
11. ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ Įʌȩ ıʌĮıĲȠȪȢ Ȓ ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ ȤȐȜȚțİȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 10/20 İȜĮȤȓıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 30 cm.
12. ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
13. ĭȓȜĲȡȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.13.2.
14. ȀȘʌİȣĲȚțȩ ȤȫμĮ ʌȐȤȠȣȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ.

80

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

ǹ.15

31189

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01:2009

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ țȜȓıȘȢ > 5%

ȈȤȒμĮ 73

ȈȤȒμĮ 75

ȈȤȒμĮ 74

ȈȤȒμĮ 76

ȊʌȩμȞȘμĮ (ıȤȘμȐĲȦȞ 73 ȑȦȢ 76)
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ - 2. ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ - 3. İʌȐȜİȚȥȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.11) - 4. įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2)
- 5. șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 1,5 kg/ m3 ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘ įȚĮ μȑıȠȣ
ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ıĲȘ ıțȜȘȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ - 6. țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ (ʌȡȠĲȓμȘıȘ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ıĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ μİμȕȡȐȞȘ ĲȘȢ ʌȜĮțȑĲĮȢ (9)) 7. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50gr/m2 - 8. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ 50gr/m2 țĮȚ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ 250gr/m2 μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4.2) Ȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țİȡĮμȚțȫȞ țȩțțȦȞ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4.1). ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĳȠȡȑĮ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ 100gr/m2 9. ȆȜĮțȑĲĮ ȕȓįĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.12)
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ǹ.16 ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ
ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲȠȞ
ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ: Ș ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ
ıĲĮμĮĲȐ ıĲĮ 50 cm Įʌȩ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ țĮȚ Ș
ʌȡȫĲȘ μİμȕȡȐȞȘ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ șİȡμȒ
ȐıĳĮȜĲȠ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 79). ȅȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ
țȠȜȜȒıİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ Ȓ μİ
șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

ȈȤȒμĮ 77*

ȅ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ
İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ § 4.18.5),
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖİĳȣȡȦșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ §
4.8 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

ȅȚ țȪȡȚİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ, įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ
ȖȦȞȓİȢ.
Ǿ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
țȩȜȜȘıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ țĮȚ ıİ
μȒțȘ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ (L) ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
77,78,80 ȑȦȢ 87.

ȈȤȒμĮ 78*

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĲȘȢ
țȪȡȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ
ǻȫμĮĲȠȢ, ĲĮ įȚȐĲȡȘĲĮ ĳȪȜȜĮ
įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 50 cm Įʌȩ
ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ Įʌȩ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȈĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ 50 cm ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ
țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ İʌȓ
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȈȤȒμĮ 79*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 84
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ǹ.17 ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȚȢ įȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ
țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 46,48).

ȈȤȒμĮ 80*

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 54,56).

ȈȤȒμĮ 81*

ǹȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ ıĲȡȫıȘ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 55,57).

ȈȤȒμĮ 82*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 84

83
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ:
1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
50,52

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
58,60

ȈȤȒμĮ 83*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ
ıĲȡȫıȘ, İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ:
1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
51,53

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
59,61

ȈȤȒμĮ 84*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ:

ȈȤȒμĮ 85*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 84

84

1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
39,41

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 43
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ μȚĮ
ıĲȡȫıȘ, İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
1

ıİ μȘ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 40,42

2

ıİ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 44.

ȈȤȒμĮ 86

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ, țĮȚ İʌȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ,
țĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 83.
ȈȘμİȓȦıȘ
ȈĲȠ ıȤȒμĮ 87 ĲȠ ȠȜȩıȦμĮ Įʌȩ
ȅ.Ȉ. ıĲȘșĮȓȠ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ
șİȡμȚțȐ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ, μİ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ĲȠȓȤȠȣ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 87

ȊʌȩμȞȘμĮ (ıȤȘμȐĲȦȞ 77 ȑȦȢ 87)
- 1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ - 2. ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (§ 4.18) - 3. șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50
ȑȦȢ 61 - 3.1. șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 4. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 5. įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (§
4.7.2) - 6. ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ - 7. Ȓ 8. țȩȜȜȘıȘ ıİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ 9. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 - 10. ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲĮ
țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 78 - 11. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ - 12. ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ ĮȡμȠȪ μİĲĮȟȪ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ (ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ) - 13. țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ
ȈȘμİȓȦıȘ: ȉȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ 8.1. İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
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ǹ.18 ȆȡȩıșİĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ μİμȕȡĮȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ıĲȚȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȚȑȢ

ȈȤȒμĮ 88

ȈȤȒμĮ 89

ǼȚıİȡȤȩμİȞȘ ĲȡȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ

İȟȑȤȠȣıİȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ

ȈȤȒμĮ 91

ȈȤȒμĮ 92

86

ȈȤȒμĮ 90
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ȈȤȒμĮ 93
ǹ.19 ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
įȚȐĲȡȘĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ (ȕȜȑʌİ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ
49).

ȈȤȒμĮ 94*

ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ.

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ
įȠțȩ (26) İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ Ƞ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 54 ȑȦȢ 47).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 95*
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ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 95
μİ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȓȞĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȒ. ȉȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ĲȦȞ
șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ
ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ.

ȈȤȒμĮ 96*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ İʌȚıĲȡȫμĮĲȠȢ (ıĲȡȫıȘ
țȜȓıȘȢ İʌȓ șİȡμȠμȩȞȦıȘ) μİ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ
țĮȚ μİ įȚȐĲĮȟȘ (14) ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ĲȠȣȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ
39 ȑȦȢ 42).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 97*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ,
ıȣȖțȡĮĲȠȪμİȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ
įȠțȩ (20) μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ μİ
įȚȐĲĮȟȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ (14)
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ
53).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 98*
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ȈȤȒμĮ 99*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤĮȜȚțȫȞ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
(20) țĮȚ ıĲİȡȑȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 54 ȑȦȢ 57).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȈȤȒμĮ 100*
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ) μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ, ıİ
įȫμĮ - ıĲȑȖȘ μİ İıȦĲİȡȚțȒ
țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 42).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ

ȈȤȒμĮ 101*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ, ıİ
įȫμĮ - ıĲȑȖȘ μİ İıȦĲİȡȚțȒ
țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ
50 ȑȦȢ 53).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ

ȈȤȒμĮ 102*
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
(ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ) μİ ıĲȡȫıȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ǻȫμĮ μİ
İıȦĲİȡȚțȒ țȜȓıȘ <5% (ȕȜȑʌİ
ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 58 ȑȦȢ
61).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȟȦĲİȡȚțȒ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 103*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȤĮȜȓțȚĮ ıİ
įȫμĮ - ıĲȑȖȘ μİ İıȦĲİȡȚțȒ
țȜȓıȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53).
ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ: İȞįȚȐμİıȘ
ȊʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ȈȤȒμĮ 104*

ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮ 103
ĮȜȜȐ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȉȠ ʌȡȩȕȜȘμĮ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫıİȦȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ
İȜȐȤȚıĲȠ.
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ȈȤȒμĮ 105*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96

ȈȤȒμĮ 106*

ȈȤȒμĮ 107*

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİĲĮȟȪ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ, ıĲȚȢ
țȐĲȦ, ıİ ʌȡȩȕȠȜȠ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96
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ȈȤȒμĮ 108*
ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ,
ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ
įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ
įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ țȐȜȣȥȘ
ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ȩȥİȦȞ Ȓ
ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ μİĲȫʌȘȢ.

ȈȤȒμĮ 109*
ȉĮ ȖȦȞȚĮțȐ İȜȐıμĮĲĮ 32
įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ ıȤȘμȐĲȦȞ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ μȒțȠȢ ȖȚĮ
ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȒıȠȣȞ ĲȘȞ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ (ıȤȒμĮĲĮ
108,109) Ȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ
(ıȤȒμĮ 110). ȈĲİȡİȠȪȞĲĮȚ
ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ įȚĮμȑıȠȣ Ȓ
ȩȤȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ μİĲȫʌȘȢ.

ȈȤȒμĮ 110*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 96
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ȊʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 94 ȑȦȢ 110
1
2
3
4

ĳȑȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȠ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1).
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 61.
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ
ȐıĳĮȜĲȠ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 țĮȚ 51 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
5
įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
7
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
8
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
8.1 ĮıĲȐȡȦμĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.11).
6
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ).
7
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48 țĮȚ 54 ȑȦȢ 57).
8
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
9
ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
10 İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
11 İȚįȚțȒ μİĲĮȜȜȚțȒ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ țĮȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.
12 ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ μİ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ıțȑȜȠȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ.
13 ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ.
14 ȜİʌĲȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.
15 ȑįȡĮȞĮ Įʌȩ NEOPRENE İȜĮıĲȚțȒȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ Ȓ Įʌȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ
ȡȣșμȚȗȩμİȞȠ țĮș’ ȪȥȠȢ μİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȕȐıȘȢ ȑįȡĮıȘȢ >300 cm2 įȣȞȐμİȞĮ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĳȠȡĲȓȠ
>2,0 t țĮȚ ȚțĮȞȐ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ȑįȡĮıȘ ĲİııȐȡȦȞ ʌȜĮțȫȞ țĮĲȐ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ.
16 18.1 ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ, ĮȜȜȐ İȚįȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ȫıĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ.
17 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȅ.Ȉ. Ȓ ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ.
18 ȟȪȜȚȞȘ İμʌȠĲȚıμȑȞȘ įȠțȩȢ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ, ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Ȓ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 108, 109.
19 ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ μİ ĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıțȑȜȠȢ ȞĮ ȕȚįȫȞİĲĮȚ ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ.
4.10).
20 μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ȠʌȜȚıμȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ.
21 İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ μȠȡĳȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ μİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓĮ ȞĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİȚ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ
Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ.
22 ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȜȜȐ μİ ȑȞĮ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.
23 ȖȦȞȚĮțȩ ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ ıĲȠ 24.
24 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İįȡĮȗȩμİȞİȢ İȜİȪșİȡĮ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǻȫμĮĲȠȢ țȜȓıȘȢ <5% μİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
25 țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȖȪȡȚıμĮ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
26 İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ P.V.C. μİ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ įȣȞȐμİȞȘ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
27 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ İʌȑȞįȣıȘȢ ȩȥİȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ
ʌĮȡİȓĮ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ Ȓ ĮıȪȞșİĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ĳȪȜȜĮ μİ İȞįȚȐμİıȘ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ).
28 ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȐ İȜȐıμĮĲĮ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȤȘμȐĲȦȞ 108, 109 Ȓ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ
ıȤȒμĮ 110).
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ǹ.20 ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȐįİȢ țĮȚ ȜȠȪțȚĮ įȦμȐĲȦȞ ıĲİȖȫȞ

ȈȤȒμĮ 111*
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ țȠȡĳȚȐ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, μİ
ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ ȩȤȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ § 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).

ȈȤȒμĮ 112*
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ĲȠ ıȤȒμĮ 111 ĮȜȜȐ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 113*

ȈȤȒμĮ 114*
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ
ıĲİȡİȫıİȚȢ Ȓ ȩȤȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮȖ. 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 115*
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 114 ĮȜȜȐ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 116*
īȚĮ ĲȡȩʌȠȣȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 73 ȑȦȢ 76
țĮȚ ʌĮȡĮȖ. 5.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ȦȢ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 3 ȑȦȢ 8 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

ȈȤȒμĮ 117*
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ įȫμĮĲȠȢ
țȜȓıȘȢ <5% μİ İıȦĲİȡȚțȩ
ȜȠȪțȚ țĮȚ ĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 118*
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ įȫμĮĲȠȢ
țȜȓıȘȢ < 5% μİ İıȦĲİȡȚțȩ
ȜȠȪțȚ țĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ȤȣĲȒ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İʌȑȞįȣıȘ
Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ
ȠʌȑȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.
ȈȤȒμĮ 119*
ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ǻȫμĮĲȠȢ –
ȈĲȑȖȘȢ μİȖȐȜȘȢ țȜȓıȘȢ
(>100) μİ ĮțȡĮȓȠ ȜȠȪțȚǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢșİȡμȠμȩȞȦıȘ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
İȞįȚȐμİıȘ-ȆȡȩȕȜȘμĮ
ȖİĳȣȡȫȞ:ıȤİįȩȞ μȘįİȞȚțȩ.
ȈȤȒμĮ 120*
ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ
119 Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ĮțȡĮȓȠȣ
ȜȠȣțȓĮ. ǹıĳĮȜĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ
İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢșİȡμȠμȩȞȦıȘ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
İȞįȚȐμİıȘ – ȆȡȩȕȜȘμĮ
șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ: ıȤİįȩȞ
μȘįİȞȚțȩ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȈȤȒμĮ 121*
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İıȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ Ȓ ȩȤȚ
İıȦĲİȡȚțȠȪ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȣ.
īȚĮ ĲȡȩʌȠȣȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ >5% ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖ. 5.7 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 122*
ȀĮĲȐȜȘȟȘ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ İȟȦĲİȡȚțȩ ȜȠȪțȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȠȪμİȞȠ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ǹ.21 ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ

μİμȕȡĮȞȫȞ

ıİ

țĲȚıĲȠȪȢ

țĮʌȞĮȖȦȖȠȪȢ

Ȓ

ıİ

ĲȠȓȤȠȣȢ

ȈȤȒμĮ 123*
ǹ. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ – ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. - Ǻ. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, ĮȜȜȐ İʌȓ
ʌȡȠʌȜȐțĮȢ – ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 103
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 111 ȑȦȢ 123
1
2
3
4

5
7
8
8.1
9
9.1
10
11
12
13
20
21

9
10
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
43
44

ĳȑȡȦȞ ıĲȠȚȤİȓȠ įȫμĮĲȠȢ - ıĲȑȖȘȢ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ.
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ Ȓ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ȥȣȤȡȒ
ȐıĳĮȜĲȠ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 țĮȚ 51 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ).
įȚȐĲȡȘĲȠ ĳȪȜȜȠ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 112 ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ
ĮʌȩıĲĮıȘ 52 cm Įʌȩ ĲȘȞ țȠȡȣĳȒ ĲȠȣ țȠȡĳȚȐ.
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ĮıĲȐȡȦμĮ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.11).
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 61 ȦȢ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ).
İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ĮȣĲȠțȠȜȜȠȪμİȞȘ țĮĲȐ ĲȠȞ ȘμȚĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ μİμȕȡȐȞȘ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48 țĮȚ 54 ȑȦȢ 57).
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.5).
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȟȪȜȚȞȘ İμʌȠĲȚıμȑȞȘ įȠțȩȢ ȑȞĮȞĲȚ įȚȐȕȡȦıȘȢ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ Įʌȩ ȑȜĮıμĮ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ μİ ĲȠ ȑȞĮ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ ȞĮ ȕȚįȫȞİĲĮȚ ıĲȠ
ıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȘ įȠțȩ 20 țĮȚ ĲȠ ȐȜȜȠ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ Ȓ ȞĮ șȣȜȘțȫȞİȚ μİ ĲȘȞ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ (ıȤȒμĮ 122) Ȓ ȖȚĮ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲİȓ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ.
ȖȦȞȚĮțȩ ȑȜĮıμĮ Įʌȩ ĮμȕȜİȓĮ ȖȦȞȓĮ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȤȐȜȣȕĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ıțȑȜȠȣȢ 15 cm
İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ μȘȤĮȞȚțȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ.
ʌȡȠʌȜȐțĮ Įʌȩ ȅ.Ȉ. İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm ĮȞĮȡĲȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 118, 122.
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ ȠʌȑȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 118 ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ǻȫμĮ ȕĮĲȩ ıĲȠ țȠȚȞȩ.
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ ȠȟİȓĮȢ ȖȦȞȓĮȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ 116, 119, 120) Ȓ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ıĲȡȫıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ ĲĮ ȞİȡȐ ıĲĮ ĮȞȐȞĲȘ
ĲȠȣ țĮʌȞĮȖȦȖȠȪ.
μİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ ıĲȘșĮȓȠȣ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 12 ȑȦȢ 14).
μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȠĲȩ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 40 μİ 50 cm.
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ ıȣȞįİȩμİȞȠ μİ ĮȞĮμȠȞȑȢ μİ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıĲȘșĮȓȠ Įʌȩ ȅ.Ȉ.
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ.
ȩʌȦȢ ıĲȠ 38 ĮȜȜȐ μİ İıȦĲİȡȚțȩ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.
ıĲȡĮĲȗĮȡȚıĲȩ ȑȜĮıμĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮțȡĮȓĮȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȤȒμĮĲĮ 2 ȑȦȢ 6) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
İʌȓȤȡȚıμĮ.
ȑȜĮıμĮ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ĮȞȐ 50 cm ıĲȚȢ ĮțȡĮȓİȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȣĳĮȡʌĮȖȒ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
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ǹ.22 ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞİȤİȓĮȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ
įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, İȚįȚțȒȢ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȤȦȡȓȢ ĳȠȡȑĮ (ʌĮȡĮȖ. 4.9).

ȈȤȒμĮ 124*
ȈĲĮ ȤİȓȜȘ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĮʌȠțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ȖȦȞȓİȢ.

ȈȤȒμĮ 126*

ȈȤȒμĮ 125*
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ
ĲȠʌȚțȐ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.

ȈȤȒμĮ 127*

1. ȈĲȠȞ Įȡμȩ țĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 20 cm (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįȠȢ) țĮȚ 15 cm (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİ
ĮȞİıĲȡĮμμȑȞİȢ įȠțȠȪȢ) İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ȜȦȡȓįĮ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ, ıĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ. Ǽʌȓ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ (9)
țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.
2. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȓʌİįȠȣ ĮȡμȠȪ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ Ș țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ (9) țĮȚ Ș
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ ıĲĮ 20 cm Įʌȩ ĲȠȞ Įȡμȩ, țĮȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ
ĲȘȢ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ Ȓ ȩȤȚ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ
ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ, ȩĲĮȞ įİȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ, Ȓ
ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ.
ȈȤȒμĮ 127Į*

ȈȤȒμĮ 128*

ȈȤȒμĮ 129*

ȈȤȒμĮ 130*

ȈĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞİȢ įȠțȠȪȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ Ș İȚįȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ (15) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖ.
4.9 țĮȚ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ įȓʌȜȦμĮ ĮȣĲȒȢ ıİ ıȤȒμĮ V ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ İȚįȚțȩ țȠȡįȩȞȚ (17) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖ.
4.9 ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 128 ȑȦȢ 131).
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȚĮȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ:
Į. μİ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘȢ
μİ μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
(10) ıĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ 15,
ʌȠȣ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȠ țȠȡįȩȞȚ (17)
(ıȤȒμĮ 131).
ȕ. μİ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țȩȜȜȘıȘ
ĲȘȢ (10) İʌȓ ĲȘȢ (15)
ĮȜȜȐ μİ ĮțȩȜȜȘĲȘ ĲȘȞ
İʌȚțȐȜȣȥȘ (ıȤȒμĮ 130).
ȈȤȒμĮ 131*

ȈȤȒμĮ 132*

ȈȤȒμĮ133*

ȅȚ İʌȓʌİįȠȚ ĮȡμȠȓ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ:
1. ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 132,
133 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȣʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ
128-129.
2. Ȓ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
134, 135 ȩʌȠȣ Ș ʌȡȫĲȘ
μİμȕȡȐȞȘ (9)
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ
ȣʌȩμȞȘμĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ
126,127.
ȈĲȠȣȢ İʌȓʌİįȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ (15)
İȓȞĮȚ 50 cm.
Ǿ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 134 μİ ĲȘȞ
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ İʌȓ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, įİȞ
ʌĮȡȑȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ
ȖȚĮ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ
țȜȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ĳȑȡȠȣıĮ
ʌȜȐțĮ.

ȈȤȒμĮ 134*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 135, ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ
ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ, ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ
ȩĲȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȦȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ,
įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (ȕȜȑʌİ
țĮȚ ıȤȒμĮ 125).
ȈȤȒμĮ 135*
ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıĲȚȢ
įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ĲȦȞ
ĮȡμȫȞ.
ǻȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ
μİμȕȡȐȞİȢ 15 țĮȚ ʌȡȠĲȠȪ
ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ĲĮ
țȣȜȚȞįȡȚțȐ țȠȡįȩȞȚĮ 17
İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
ĲİμȐȤȚȠ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ
17 İȜĮȤȓıĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 40 x 40 cm,
μİ įȓʌȜȦıȘ V μȑıĮ ıĲȠȞ
Įȡμȩ. ȆȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ
țȠȡįȩȞȚĮ 17 țĮȚ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ.
ȈȤȒμĮ 136*
ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ
įȚĮĲȠμȫȞ NEOPRENE μİ ĳĲİȡȐ (ʌĮȡĮȖ. 4.9).
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ȈȤȒμĮ 137*

ȈȤȒμĮ 138*

ǹ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȚ ȤȫȡȠȚ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
Ȉİ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ
ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ
țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș
ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ ĲȠȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ,
μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȚįȚțȒȢ
įȚĮĲȠμȒȢ NEOPRENE
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 139
μİ ȑȞįİȚȟȘ (23).

ȈȤȒμĮ 139*
- īȚĮ ĲȘȞ ĮȡȚıĲİȡȒ
įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 140,
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 134.
- ȈĲȘȞ įİȟȚȐ įȚȐĲĮȟȘ,
ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ
ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ
ʌİȡȚȕȐȜİȚ țĮȚ ĲȠȞ
ĮȞĮȕĮșμȩ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 131.
ȈȤȒμĮ 140*
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ǹ.23 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ ĮȡμȠȪ μİıȠĲȠȚȤȓĮȢ ıĲȠ įȫμĮ
ȈȘμİȚȫıİȚȢ
1. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ
ıȤȒμĮ 6 ĲȠȣ Ǽȁȅȉ
ȉȅ 1501-03-04-0500.
2. ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ
ĮȡμȠȪ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȈĲĮĲȚțȒ
μİȜȑĲȘ.
3. īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ
ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țĮȚ
Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ıĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ
ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ıĲȘșĮȓȠȣ, ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 87.
4. Ǿ ȐȞȦ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ĲȠȣ ĮȡμȠȪ ĮȖȖȓȗİĲĮȚ
μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
μĮıĲȓȤĮ, ıȣμȕĮĲȒ
μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

-ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 58 ȑȦȢ
61.

ȈȤȒμĮ 141*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ İʌȓ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ,
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39
ȑȦȢ 43.

ȈȤȒμĮ 142*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 111
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 124 ȑȦȢ 142
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ (ıȤȒμĮ 140).
ȚȞȫįİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ .
įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ.
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
įȚȐĲȡȘĲȠ ȤĮȡĲȓ Ȓ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ȕȐȡȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 170gr/m3
(ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.1).
7
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
8
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
8.1 ʌȡȠİʌȐȜİȚȥȘ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
9
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȠȡȠıĲĮıȓĮ.
10 ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4).
11 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
11.2 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȓ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ.
11.3 ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ ȤȐȜȚțİȢ ıȪμĳȦȞĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2)
11.4 ʌȜȐțİȢ (ĳȣıȚțȑȢ Ȓ ĲİȤȞȘĲȑȢ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μİ țȠȞȓĮμĮ.
11.5 ȤȣĲȩ İʌȚĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ.
11.6 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ țȣȕȩȜȚșȠȣȢ.
11.7 ıĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 600 mm.
11.8 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȚțĮȞȑȢ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ
ȖȦȞȓİȢ.
11.9 İȚįȚțȐ ȑįȡĮȞĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
12 ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ μĮıĲȓȤĮ.
13
15
16

ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
İȚįȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ ȜȦȡȓįĮ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮȡμȠȪ įȚĮıĲȠȜȒȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.9.
μİĲĮȜȜȚțȩ ȑȜĮıμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ȜȦȡȓįĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.8).

17 ĮĳȡȫįİȢ țȣȜȚȞįȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (4.9).
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Įʌȩ ȅ.Ȉ.
İȚįȚțȩ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȜĮıĲȚțȩ POLYCHLOROPEN ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ (2.11.-3).
ȠʌȜȚıμȩȢ ıȪȞįİıȘȢ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓȠ.
μĮıĲȓȤĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ıİ țĮμʌȪȜȘ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ 19. ȂĮıĲȓȤĮ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ.
μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
İȚįȚțȩ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡȠ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȠȪ.
ıȠȕĮĲȑʌȚ Įʌȩ ıȚμİȞĲȠțȠȞȐ.
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ȠʌȜȚıμȠȪ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.
ȜȐμİȢ İȜĮĲȘȡȚȦĲȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ĮȞȐ 30 cm ȖȚĮ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ (27).
ĳȪȜȜȠ İȜĮĲȘȡȚȦĲȠȪ ȤȐȜȣȕĮ ȚțĮȞȠȪ ȞĮ ʌĮȡĮȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ, ȜȩȖȦ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ
ĮȣĲȠȪ įȚĮĲȠμȒȢ.
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μĮıĲȓȤĮ ʌȜȒȡȠȣȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ țȠȡįȠȞȚȠȪ 17 ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȤȘμȐĲȦȞ 141-142).
109
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ǹ.24 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ıĲĮ įȫμĮĲĮ

ȈȤȒμĮ 143*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120
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ȈȤȒμĮ 144*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 39 ȑȦȢ 42.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
İĳȩıȠȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ
ĲȘȢ.

ȈȤȒμĮ 145*
īȦȞȚĮțȩ ıĲȩμȚȠ ıİ İȟȦĲİȡȚțȒ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȣįȡȠȡȡȠȒ, İĳȩıȠȞ įȪȞĮĲĮȚ
ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ İțĲȩȢ ȅȚț.īȡĮμ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ,
İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ȜȪıȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 146.

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120
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ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ,
İĳȩıȠȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ
ĲȘȢ.

ȈȤȒμĮ 146*
ȈĲȩμȚȠ ȖȦȞȚĮțȒȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ μİ ȜĮȚμȩ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ, μİ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ,
șİȡμȠμȩȞȦıȘ

țĮȚ

ȘȜİțĲȡȚțȒ

İȞįİȤȩμİȞĮ

ĮȞĲȓıĲĮıȘ,

ȖȚĮ

ĲȘȞ

įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȖİĲȠȪ. ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ
įȚȐĲĮȟȘ ıİ įȫμĮ-İȟȫıĲȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ ıİ İıȠȤȒ, ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ μİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ.

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120
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ǹ.25 ǻȚʌȜȐ ıĲȩμȚĮ (İʌȐȜȜȘȜĮ) ȣįȡȠȡȡȠȫȞ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ ȕĮĲȐ
ıĲȠ țȠȚȞȩ įȫμĮĲĮ - ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠμȓȠȣ
ʌȜĮțȓįȚĮ Ȓ ʌȜȐțİȢ
μĮȡμȐȡȠȣ

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 58
ȑȦȢ 61, ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ
ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, İĳȩıȠȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ.

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ
43

ȈȤȒμĮ 147*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ȀȣȕȩȜȚșȠȚ ıİ
ıĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ
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ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 147
*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ȅμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 147

ǹ.26 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

ȈȤȒμĮ 149*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 45 ȑȦȢ 48.
ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ įİȞ ʌĮȡȑȤİȚ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.

114

ȈȤȒμĮ 148*
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*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ȈȤȒμĮ 150*
ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53.
ǻȚȐĲĮȟȘ μİ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.
ǹ.27 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ıĲİȡİȦμȑȞȦȞ ıĲȠ įȫμĮ ȚıĲȫȞ (ȩĲĮȞ įİȞ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ
įȠȞȒıİȚȢ) țĮȚ țȚȖțȜȚįȦμȐĲȦȞ

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 58
ȑȦȢ 60.

ȈȤȒμĮ 151*
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*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 58 ȑȦȢ 60.

ȈȤȒμĮ 152*

ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 50 ȑȦȢ 53 ȤȦȡȓȢ
ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İĳȩıȠȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ.

ȈȤȒμĮ 153*

*ȕȜȑʌİ ȣʌȩμȞȘμĮ ıİȜ. 120
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 143 ȑȦȢ 153
1
2
3
3.1

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ.
ȚȞȫįİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.

4
5
6

ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ șİȡμȒȢ ȐıĳĮȜĲȠ.
įȚȐĲȡȘĲȠ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2).
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ȕȐȡȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣȢ ĲȦȞ 170 gr/m2
(ʌĮȡȐȖȡ.
4.7.1).
7
țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ.
8
țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
9
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ.
10 ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌĮȡȐȖȡ. 4.4).

11.1 țȠȞȓĮμĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ǻȦμȐĲȦȞ ȕĮĲȫȞ ıĲȠ țȠȚȞȩ.
11.2 ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘ (ʌȜĮțȓįȚĮ - ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ).
11.3 ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ (ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Ȓ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ) (ʌĮȡȐȖȡ. 4.7.2) Ȓ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ȐμμȠȣ (ıȤȒμĮ
148).
11.4 ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İȖțȚȕȦĲȚıμȠȪ ȐȞȦ ıĲȠμȓȠȣ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ (ıȤȒμĮĲĮ 147, 148).
11.5 ȤȣĲȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
11.6 țȣȕȩȜȚșȠȚ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 cm ĮȜȜȘȜȠİμʌȜİțȩμİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ.
11.7 ȐμμȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țȣȕȩȜȚșȦȞ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 cm.
11.8 ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İȜİȪșİȡİȢ İʌȓ ĲȘȢ
ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȤĮȜȓțȦȞ.
12 ıĲȩμȚȠ ȪįȡȠȡȡȠȒȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȡȫıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ İȞ șİȡμȫ
ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮ
μİĲȐ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ĳȜȐĲȗĮȢ). Ǿ įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ șİ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
İȚıȤȦȡȒıİȚ ıĲȠ ıȦȜȒȞĮ 18, șĮ ĳȑȡİȚ įİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ ıȤȚıμȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ șĮ
țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ İʌȓ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
17 ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ 18 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ.
18 ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȢ İȞ șİȡμȫ ȤĮȜȣȕįȠıȦȜȒȞĮȢ μİĲȐ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ʌȜȐțĮȢ 17.
20 ıȦȜȒȞĮȢ (ʌȠȣțȐμȚıȠ) Įʌȩ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ 3 mm μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ʌȜȐțĮ țȠȜȜȠȪμİȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ
įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
21

ıȦȜȒȞĮȢ (ʌȠȣțȐμȚıȠ) Įʌȩ ĳȪȜȜȠ μȠȜȪȕįȠȣ μİ ȖȣȡȚıĲȐ ȤİȓȜȠȚ ȖȚĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ.

22

μİĲĮȜȜȚțȩȢ ıĳȚțĲȒȡĮȢ.

23

ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ.

24

įȚİȡȤȩμİȞȠȢ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ - ȈĲȑȖȘȢ ĮȖȦȖȩȢ.

25

ȖȡĮμμȚțȐ ȑįȡĮȞĮ NEOPRENE ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ μİĲĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ șȜȚʌĲȚțȑȢ ĲȐıİȚȢ İʌȓ
ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ.

26

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ İįȡĮȗȩμİȞȠ μȩȞȠ İʌȓ ĲȦȞ İįȡĮȞȫȞ.

27

μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ȠʌȒȢ ʌȐțĲȦıȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĮȞĲȚȡȡȒįĮȢ țȚȖțȜȚįȫμĮĲȠȢ
įȫμĮĲȠȢ.
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28

ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ʌȜȐțĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȚıĲȠȪ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȣ İȞ șİȡμȫ μİĲȐ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ
ȑįȡĮıȘȢ.

29

ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ıĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĲȑĲȠȚȠȣ,
ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ ĲȠ ıĲȒȡȚȖμĮ 28 țĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȐțĲȦıȘ μİ ĮȡȚȐȞȘ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ.

30,31 ʌȠȣțȐμȚıĮ (ʌȜĮıĲȚțȐ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ) ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȠʌȫȞ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. EEC 89/106

Constructions Product Directive

2. GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive
3. GUIDANCE PAPER D CE Marking under the Constructions Product Directive
4. ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
5. ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19
6. KENAK

ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

7. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ
8. Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
9. “Union Euyropeenne pour I’ agrement Technique dans la construction (U.E.A.t.c) ȩʌȦȢ
įȘμȠıȚİȪȠȞĲĮȚ ıĲĮ CAHIERS ĲȠȣ CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B) – ȅįȘȖȓİȢ ĲȘȢ U.E.A.t.c (ǼȣȡȦʌĮȚțȒ ǲȞȦıȘ ȉİȤȞȚțȫȞ ǼȖțȡȓıİȦȞ):
10. Cahier C.S.T.B. 1812/234/1982 țĮȚ 2662/340/1993
ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c ȖȚĮ ĲȚȢ
İȖțȡȓıİȚȢ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȒıȘȢ ȠȡȠĳȫȞ, İʌȚʌȑįȦȞ țĮȚ țİțȜȚμȑȞȦȞ.
11. Cahier C.S.T.B. 1812/234/1982.
ȠȡȠĳȫȞ.

ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ

12. Cahier C.S.T.B. 2289/293/1988 ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c. ȖȚĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ
μȩȞȦıȘȢ ʌȡȠıȩȥİȦȞ μİ ȜİʌĲȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ
13. Cahier C.S.T.B. 2502/320/1991 ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c. ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ
μȠȞȠȡȓȤĲȦȞ ıĲİȖȫȞ
14. Cahier C.S.T.B. 2510/321/1991 ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ĲȘȢ U.E.A.t.c.ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȦμȑȦȞ ȠȡȠĳȫȞ.
15. Cahier U.E.A.t.c. 2152/278/1987
ȅįȘȖȓĮ U.E.A.t.c. ȖȚĮ ĲİȤȞȚțȑȢ İȖțȡȓıİȚȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ʌȠȜȣμİȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ (APP) ȣʌȩ μȠȡĳȒ ĳȪȜȜȦȞ ȠʌȜȚıμȑȞȦȞ μİ ȜİʌĲȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ.
16. Cahier C.S.T.B. supplement 246-4 Jan – Fev 1984
ȉİȤȞȚțȒ ȠįȘȖȓĮ ȖȚĮ ĲȚȢ İȖțȡȓıİȚȢ ȠμȠȖİȞȫȞ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȫȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ İȜĮıĲȠμİȡȒ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ĮıĳĮȜĲȚțȐ (S.B.S)
17. Ǽȁȅȉ EN 12594 Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Preparation of test samples -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ
įİȚȖμȐĲȦȞ įȠțȚμȒȢ
18. Ǽȁȅȉ EN 12595 Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Determination of kinematic viscosity -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ țȚȞȘμĮĲȚțȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ
19. Ǽȁȅȉ EN 12596 Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ
ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ įȣȞĮμȚțȠȪ ȚȟȫįȠȣȢ μİ ĲȡȚȤȠİȚįȑȢ ȚȟȦįȩμİĲȡȠ țİȞȠȪ
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20. Ǽȁȅȉ EN 12606-1 Bitumen and bituminous binders. Determination of the paraffin wax content. –
Part 1: Method by distillation -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌĮȡĮĳȓȞİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ȂȑșȠįȠȢ įȚǯ ĮʌȠıĲȐȟİȦȢ
21. Ǽȁȅȉ EN 1425
Methods of test for petroleum and its products. Bitumen and bituminous
binders. Characterization of perceptible properties -- ǹıĳĮȜĲȚțȐ țĮȚ ıȣȞįİĲȚțȐ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ ȋĮȡĮțĲȘȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
22. Ǽȁȅȉ EN 1108
Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of form stability under cyclical temperature changes -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ țȪțȜȠȣ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ
23. Ǽȁȅȉ EN 1110
Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing.
Determination of flow resistance at elevated temperature -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȡȠȒȢ ıİ ȣȥȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ
24. Ǽȁȅȉ EN 12310-1
Flexible sheets for waterproofing. – Part 1: Determination of resistance to
tearing (nail shank). Bitumen sheets for roof waterproofing -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
- ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȠ
ıȤȓıȚμȠ (μİ țĮȡĳȓ)
25. Ǽȁȅȉ EN 12317-1
Flexible sheets for waterproofing. – Part 1: Bitumen sheets for roof
waterproofing. Determination of shear resistance of joints -- ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ įȚĮĲμȘĲȚțȫȞ
ĮȞĲȠȤȫȞ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
26. Ǽȁȅȉ EN 13111 Flexible sheets for waterproofing. Underlays for discontinuous roofing and
walls. Determination of resistance to water penetration -- ǼȣțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ĭȪȜȜĮ
ȖȚĮ ıĲȡȫıİȚȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĮıȣȞİȤİȓȢ țĮȜȪȥİȚȢ ıĲİȖȫȞ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ıĲȘȞ ȣįĮĲȠʌİȡȩĲȘĲĮ
27. Ǽȁȅȉ EN 13416 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Rules for sampling -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ
İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ȀĮȞȩȞİȢ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮȢ
28. Ǽȁȅȉ EN 13583 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Determination of hail resistance -- ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ,
ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘ
ȤĮȜĮȗȩʌĲȦıȘ
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ȈĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȦμȐĲȦȞ țĮȚ ıĲİȖȫȞ μİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC
Waterproofing of roofs and terraces with PVC membranes
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İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ μİ μİμȕȡȐȞİȢ P.V.C.

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȚįȫȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ P.V.C., ĲȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ, ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ P.V.C., ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȐșμİȢ ĲȦȞ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:

2



Ȉİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȤȣĲȠȪ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ȓ ıİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ʌȡȠȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ʌȜĮțȫȞ).



Ȉİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ İʌȓ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.



Ȉİ ȟȪȜȚȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ.



Ȉİ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ.



Ȉİ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıĲİȖĮȞȫıİȚȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮȡȡȠȑȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ (ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıȣμȕĮĲȫȞ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ).

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ
ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 495-5

Flexible sheets for waterproofing. Determination of foldability at low
temperature. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ ıİ ȤĮμȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ - ȂȑȡȠȢ 5: ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ
İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1297

Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for
roof waterproofing. Method of artificial ageing by long term exposure to
the combination of UV radiation, elevated temperature and water -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ
ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȢ ĲİȤȞȘĲȒȢ ȖȒȡĮȞıȘȢ μİ
μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȑțșİıȘ ıĲȘȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ İʌȓįȡĮıȘ ȣʌİȡȚȫįȠȣȢ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ, ȣȥȘȜȫȞ șİȡμȠțȡĮıȚȫȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 1847

Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber sheets for roof
waterproofing. Methods for exposure to liquid chemicals including water - ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
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ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȂȑșȠįȠȚ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ

ȑțșİıȘȢ

ıİ

ȤȘμȚțȐ

ȣȖȡȐ,

Ǽȁȅȉ EN 1848-2

Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width and
straightness – Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -ǼȣțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ,
İȣșȪĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ - ȂȑȡȠȢ 2: ȆȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȠμİȡȒ ĳȪȜȜĮ
ȖȚĮ ȣįĮĲȠıĲİȖȐȞȦıȘ

Ǽȁȅȉ EN 1931

Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width and
straightness. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -ǼȪțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ǹıĳĮȜĲȚțȐ, ʌȜĮıĲȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ȣįȡĮĲμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 6427

Plastics. Determination of matter extractable by organic solvents
(conventional methods) -- ȆȜĮıĲȚțȐ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ İțȤȣȜȓıȚμȘȢ ȪȜȘȢ μİ
ȠȡȖĮȞȚțȠȪȢ įȚĮȜȪĲİȢ (ıȣμȕĮĲȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ)

Ǽȁȅȉ EN 12310-1

Flexible sheets for waterproofing. – Part 1: Bitumen, plastic and rubber
sheets for roof waterproofing. Determination of resistance to impact -ǼȪțĮμʌĲİȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: ǹıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
ıĲİȖȐȞȦıȘȢ įȦμȐĲȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȠ ıȤȓıȚμȠ (μİ
țĮȡĳȓ)

Ǽȁȅȉ EN 13162 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13163 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13164 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13165 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ
Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13166 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
phenolic foam (PF) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13167 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13168 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13169 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
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țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ
(EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ EN 13170 E2

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

Ǽȁȅȉ EN 13187

Thermal performance of buildings. Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes. Infrared method --ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ
țĲȘȡȓȦȞ - ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıİʌİȡȓȕȜȘμĮĲĮ
țĲȘȡȓȦȞ - ȊʌȑȡȣșȡȘ μȑșȠįȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1

ȂȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC

ȅȚ μİμȕȡȐȞİȢ PVC μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ μȓȖμĮ ȡȘĲȚȞȫȞ PVC, ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȫȞ, ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȫȞ,
ȤȡȦıĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ țĮȚ ıȤİĲȚțȫȞ FILLERS.
Ǿ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞ șİȡμȫ țĮȚ Ș μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲȠ
ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȚĮįȠȤȚțȠȪȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ, ȩʌȠȣ ıĲȠȣȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣȢ ȥȪȤİĲĮȚ.
ȈĲȠ ĳȪȜȜȠ ĮȣĲȩ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȑȞĮ įİȪĲİȡȠ ĳȪȜȜȠ ȩμȠȚȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ, ĮȜȜȐ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ʌȐȜȚ
μİ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ Įʌȩ įȚĮįȠȤȚțȠȪȢ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ, ĮĳȠȪ ʌĮȡİμȕȜȘșİȓ Ȓ ȩȤȚ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ ȑȞĮȢ ĳȠȡȑĮȢ
(ȠʌȜȚıμȩȢ).
3.1.2

ĭȠȡȑĮȢ (ȠʌȜȚıμȩȢ) μİμȕȡĮȞȫȞ PVC

ȅȚ ĳȠȡİȓȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ:


ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȦȞ ȚȞȫȞ:


ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ: ʌ.Ȥ. ȓȞİȢ ȖȣĮȜȚȠȪ.



ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ:ʌ.Ȥ. ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.
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ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ:


ȂȘ ȣĳĮȞĲȑȢ (ʌȓȜȘμĮ) ȣĳĮȞĲȑȢ (ȪĳĮıμĮ) Ȓ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȦȞ įȪȠ.

īȚĮ ʌĮȡȐįİȚȖμĮ, ĳȠȡȑĮȢ ȣĳĮȞĲȠȪ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȡİȚȢ țȜȦıĲȑȢ ĮȞȐ cm țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ
ȑȞȞȠȚİȢ μİ 1100 ȓȞİȢ ĮȞȐ țȜȦıĲȒ, ȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ 100gr/m2 țĮȚ ʌȐȤȠȢ 0,450 mm.
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ıĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ, ȕİȜĲȚȫȞİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ , Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ
ıȤȓıȚμȠ, Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ İĳİȜțȣıμȩ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ.
3.1.3

ȋȡȦμĮĲȚıμȠȓ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȈȣȞȒșİȚȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ:


ǱȞȦ ıĲȡȫıȘ, ĮȞȠȚȤĲȩ ȖțȡȚ Ȓ ȐıʌȡȠ-ȣʌȠʌȡȐıȚȞȠ,



ȀȐĲȦ ıĲȡȫıȘ, ıțȠȪȡȠ ȖțȡȚ.

ȆȐȞĲȠĲİ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ.
3.1.4

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC

ȅȚ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:


ȉȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ.



ȉȘȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȩȤȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ.



ȉȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ Ȓ ȩȤȚ İȞįȚȐμİıȠȣ ĳȠȡȑĮ (ȠʌȜȚıμȠȪ).

ȂİμȕȡȐȞİȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ, ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ, μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, μȘ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȂİμȕȡȐȞİȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ, ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
ȂİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣȒ İȞ șİȡμȫ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ İȚįȚțȫȞ
ĲİμĮȤȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȖȐȞȦıȘ ʌ.Ȥ. ĲȡȓİįȡȦȞ ȖȦȞȚȫȞ, įȚİȜİȪıİȦȞ ĮȖȦȖȫȞ.
ǼȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ Įʌȩ ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȩ ȪĳĮıμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ʌ.Ȥ. ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİμȕȡȐȞȘ PVC ȖȚĮ
İʌĮȞĮıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ įȫμĮĲȠȢ) Ȓ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıİ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
3.1.5

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ șȑıİȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȕĮșμȠȪ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȠȣȢ

ǼȞįİȚțĲȚțȐ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ:
ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ șȑıȘ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ȕȐșȠȢ țȠȚȜȐįĮȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ȜȩĳȠȣȢ ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȘȢ țĮȚ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȑμȠȣȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ.
ȀĮȞȠȞȚțȒ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ μȚĮ țȠȚȜȐįĮ μİȖȐȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ, ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țȜȓıİȚȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ
ĲȠȣ 10%.
ǼțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țĮȚ ıİ ȕȐșȠȢ 10 Km Įʌȩ
ĲȘȞ ĮțĲȒ.
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ȈĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲİȞȑȢ țȠȚȜȐįİȢ, ȩʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮșȠįȚțȠȓ ȐȞİμȠȚ, ĲĮ ȕȠȣȞȐ
ȖİȞȚțȐ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİμȠȞȦμȑȞĮ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ȆȐȤȘ μİμȕȡĮȞȫȞ

ǼȜȐȤȚıĲȠ İʌȚĲȡİʌĲȩ ʌȐȤȠȢ 1,2 mm. ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȐȤȘ
1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm.

4.2
4.2.1

ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ
ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĳȪȜȜȦȞ

ȆȡȑʌİȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ țȪμĮĲȠȢ ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȟİĲȣȜȚȤșİȓ ĲȠ ȡȠȜȩ ĲȦȞ 10 m țĮȚ Įĳİșİȓ ȖȚĮ 24
ȫȡİȢ İȜİȪșİȡȠ ȞĮ ʌȐȡİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ μȠȡĳȒ, ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1848-2.
4.2.2

ȆĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȠȣ ȡȠȜȠȪ

ȈĲȠ ȦȢ ȐȞȦ ȟİĲȣȜȚȖμȑȞȠ ȡȠȜȩ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ μȩȞȚμĮ țȪμĮĲĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 50 mm.
ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1848-2.
4.2.3

ǹȞĲȠȤȒ ıİ șȡĮȪıȘ Įʌȩ İĳİȜțȣıμȩ

Ȉİ ȃ/50 mm. ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ, ȜȦȡȓįĮ ȣȜȚțȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 mm, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞĲȠȤȑȢ
țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țȪȡȚİȢ İȪȞȠȚİȢ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
> 800 ȃ μİ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ
> 650 ȃ μİ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ
> 500 ȃ μİ ȣĮȜȠȣĳȐıμĮĲĮ Ȓ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ Ȓ ıȣȞįȣĮıμȩȢ ĲȦȞ įȪȠ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ > 650 ȃ
ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12311-2
4.2.4

ǼʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ %

ǵĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ȑȤİȚ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ > 15 %. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ȤȦȡȓȢ ĳȠȡȑĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İʌȚμȒțȣȞıȘ șȡĮȪıȘȢ > 150 %. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ EN 12311-2.
4.2.5

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıȤȓıȚμȠ ıĲȠ țĮȡĳȓ ıİ ȃ

ȆȡȑʌİȚ įȠțȓμȚȠ ʌȜȐĲȠȣȢ 50 mm țĮȚ μȒțȠȣȢ 200 mm ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮĲȡȘșİȓ μİ țĮȡĳȓ Ø 2,5 mm ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
50 mm Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ, ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ, ȩĲĮȞ İĳİȜțȪİĲĮȚ ĲȠ įȠțȓμȚȠ, ĮȞĲȠȤȑȢ > 150 ȃ ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, țĮȚ > 100 ȃ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ Ȓ țȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 12310-1.
4.2.6

ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȓʌȜȦıȘ ıİ ȤĮμȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ įȚʌȜȦșİȓ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ –20Ƞ C. ȂİĲȡȚȑĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 495-5.
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4.2.7
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ȆĮȡȠȣıȚĮȗȩμİȞȘ İȜİȪșİȡȘ ıȣıĲȠȜȒ %

ȆȡȑʌİȚ įȠțȓμȚĮ 100 x 100 mm ȞĮ ʌĮȡȠȣıȓĮȗȠȣȞ İȜİȪșİȡȘ ıȣıĲȠȜȒ μȚțȡȩĲİȡȘ 0,5%, ȩĲĮȞ țĮĲĮʌȠȞȘșȠȪȞ
ıİ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞİȢ șİȡμȐȞıİȚȢ țĮȚ ȥȪȟİȚȢ.
4.2.8

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ L4 įȘȜĮįȒ ȞĮ μȘȞ ĲȡȣʌȚȑĲĮȚ Įʌȩ ȤĮȜȪȕįȚȞȘ ıĳĮȓȡĮ Ø 10 mm ʌȠȣ
ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ 25 kg ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ, ıİ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȠȪ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ıİ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ 25 kg/m3.
4.2.9

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıȣȞȠȤȒ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıİ ȃ/50 mm țĮĲȐ ĲȚȢ
įȪȠ țȪȡȚİȢ ȑȞȞȠȚİȢ

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıȣȞȠȤȒ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȠȣ İȞįȚȐμİıȠȣ
ĳȠȡȑĮ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ  80 ȃ.
4.2.10 ǹȞĲȠȤȒ ıİ ıȣȞȠȤȒ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȣ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ
ĲȘȢ, ʌȚȜȒμĮĲȠȢ Įʌȩ ȣĳĮȞĲȑȢ Ȓ ȩȤȚ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ıİ ȃ/50 mm țĮĲȐ ĲȚȢ įȪȠ țȪȡȚİȢ
ȑȞȞȠȚİȢ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ > 50 ȃ. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ.
4.2.11 ǹȞĲȠȤȒ ĲȦȞ İʌȚțȠȜȜȒıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ İȓĲİ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ șİȡμȩ ĮȑȡĮ
İȓĲİ μİ TETRAHYDROFURANE
ȆȡȑʌİȚ ʌȑȞĲİ įȠțȓμȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞĮ Įʌȩ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ ȣȜȚțȠȪ 150x50 mm İʌȚțȠȜȜȘμȑȞĮ, ȞĮ μȘȞ
ĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞ ȩĲĮȞ İĳİȜțȪȠȞĲĮȚ μİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ 200 mm/min.
4.2.12 ǻȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȘ μİ 0,5 x 10-5 gr/m.h.mmHg. ȂİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ EN 1931.
4.2.13 ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȂİĲȡȐĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1931. Ǿ ĲȚμȒ ĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μ  18.000.ȊȜȚțȐ
ȖİĳȪȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ țȜȓıİȦȞ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

4.3

ǹȞĲȠȤȑȢ ıİ ȖȒȡĮȞıȘ

ǻȓįȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ĲȘȢ μİĲĮȕȠȜȒȢ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ μİ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ ĮȡȤȚțȠȪ ȞȑȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ȖȚĮ İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȐȤȠȢ 1,2 mm.
4.3.1
1.

2.
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ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ
μİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ıĲȠȣȢ 80ȠC ȖȚĮ 168 Șμȑȡ.


ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȩ  10%.



ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıȣıĲȠȜȒ  0,6%



ȞĮ ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ıİ  -15ȠC.

μİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ıĲȠȣȢ 80 ȠC ȖȚĮ 14, 28, 84 țĮȚ 168 Șμİȡ. ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȫȜİȚĮ ȕȐȡȠȣȢ  1%.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

31241

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

ȂİĲȡȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 1296.
Ǿ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌȜĮıĲȚțȩʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN
ISO 6427.
4.3.2

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ U.V.

ȂİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ȖȚĮ 2500 ȫȡİȢ ıİ ĳȦĲȚıĲȚțȩ ȋǼȃȅȃ 4500 ȂJ/m2. PȡȑʌİȚ:


Ș ĮʌȫȜİȚĮ ȤȡȫμĮĲȠȢ ȞĮ İȓȞĮȚ  2,5%



ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȩ  10%

ȂİĲȡȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1297.
4.3.3

ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ

ȂİĲȐ ʌĮȡĮμȠȞȒȢ ıİ 20 ȠC țĮȚ ʌȓİıȘ 6 m ȞİȡȠȪ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ʌȜĮıĲȚțȠʌȠȚȘĲȚțȩ  10%



ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ  5%



ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıȣıĲȠȜȒ  0,5%

ȂİĲȡȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 1847.

4.4
4.4.1

ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ P.V.C.
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

Ǿ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ P.V.C. μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ țĮȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ Ȓ ĳȪȜȜĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲĮ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 13162, Ǽȁȅȉ EN 13163, Ǽȁȅȉ EN 13164, Ǽȁȅȉ EN 13165, Ǽȁȅȉ EN 13166,
Ǽȁȅȉ EN 13167, Ǽȁȅȉ EN 13168, Ǽȁȅȉ EN 13169 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 13170.
4.4.2

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:


Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,3 mm.



Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳĮȜĲȠȪ μİ ĳȠȡȑĮ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ.

4.4.3

ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȣĲȒ
ȦȢ ȐȞȦ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, ĮȜȜȐ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞİȢ Ȓ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠȣȢ țȩțțȠȣȢ
ĳİȜȜȠȪ.
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ȈĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ

ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ Ȓ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ
ȕȐȡȠȣȢ 100gr/m2 , ȩĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ȐıĳĮȜĲȠ, ȜȐįȚĮ, ȜȓʌȘ, ʌİĲȡȑȜĮȚȠ
STURENE.
4.4.5

ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ:
1.

μİ ȑȞĮ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 270gr/m2

2.

Ȓ μİ ȑȞĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĳȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ
300 gr/m2

4.4.6

ȈĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ȠȜȓıșȘıȘȢ μİĲĮȟȪ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
1.

ȈĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 30 μİ 40 mm Įʌȩ ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ ȤȐȜȚțİȢ Ȓ ȤȐȜȚțİȢ ȜĮĲȠμİȓȠȣ 5/15 İʌȓ ʌȚȜȒμĮĲȠȢ
ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 4.4.5.

2.

ȊĮȜȠʌȓȜȘμĮ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 4.4.5.

3.

ǻȪȠ ı’ İʌĮĳȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĳȪȜȜĮ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İțȐıĲȠȣ 0,2 mm.

ȅȚ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ –țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
1.

ıĲȡȫıȘ ȅ.Ȉ. İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm μİ ĲȠȣȢ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ,

2.

ʌȜĮțȓįȚĮ ıȚμȑȞĲȠȣ Ȓ țİȡĮμȚțȐ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ,

3.

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȚțĮȞȑȢ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣȢ
ıİ İȚįȚțȐ ȑįȡĮȞĮ ʌȜĮıĲȚțȐ Ȓ ȞİȠʌȡİȞȓȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȅ.Ȉ.,

4.

ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ʌȜȐțİȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İįȡĮȗȩμİȞİȢ ıİ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ μİ ĲȠȣȢ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ.

4.4.7

ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȖİμȓıȠȣȞ
ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚ ĲĮ țİȞȐ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȜİʌĲȠȓ ĳİȡĲȠȓ țȩțțȠȚ ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȜȐıʌȘȢ.
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȚʌȜȐ İȚįȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ (įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ) μİ İȞįȚȐμİıȘ
ıĲȡȫıȘ țȜȦıĲȫȞ ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ μȑȤȡȚ 1500 kg/m2 Ȓ
ĮȞĮȜȩȖȠȣ ĲȪʌȠȣ.
4.4.8

ȈȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıİ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ıțȣȡȩįİμĮ, ȟȪȜȠ,
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ μȚĮ ıȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ, ȚįȓȦȢ ĲȘȢ ıȣμʌȓİıȘȢ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ĲȚȢ ʌȜĮțȑĲİȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.2).
Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 mm țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ
ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.
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ȈȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȐ ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ
ǼȜȐıμĮĲĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İʌȚțĮȜȣμμȑȞĮ μİ İȪțĮμʌĲȠ ȣȜȚțȩ P.V.C.

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC:
1.

ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ıĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȅ.Ȉ.,

2.

ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȑȡȠȞĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȅ.Ȉ. Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ıȤȒμĮ 11),

3.

ȖȚĮ ȖİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ (ıȤȒμĮ
12),

4.

ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. țĮĲĮȜȒȟİȚȢ μİ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ ǻȫμĮĲȠȢ – ȈĲȑȖȘȢ ȤȦȡȓȢ
ıĲȘșĮȓĮ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ȤĮȜȓțȦȞ),
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.10 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 3 μİ 4 mm ĮȞȐ 1,0 m.
ǵĲĮȞ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ıĮȞȓįİȢ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĮȞȐ 3,0 m, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ șĮ ȖİĳȣȡȫȞİĲĮȚ İʌȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ, ȩĲȚ ȠȚ ıĮȞȓįİȢ șĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ Įȡμȩ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ĲȩȡμȠ țĮȚ İȞĲȠȡμȓĮ.

5.

ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ İʌȚʌȑįȦȞ ȈĲȑȖȘȢ (țȠȡĳȚȐįİȢ, ȜȠȪțȚĮ) ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ, ȩĲĮȞ Ș İʌȚıĲȑȖĮıȘ
(ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ μİμȕȡȐȞȘȢ) ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ, ĲȡĮʌİȗȠİȚįȫȞ
ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ȞİȣȡȫıİȦȞ țĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȦȞ ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ.
ȈĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȜȩȖȦ ĲȦȞ
ĮȣȜĮțȫıİȦȞ, ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 m μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȘ ȠȡȖĮȞȚțȒ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ
PVC), ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ.
ȆĮȡȩμȠȚȠ ȤĮȜȣȕįȩĳȣȜȜȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ, ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȦȞ
ȤĮȜȣȕįȠİȜĮıμȐĲȦȞ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȒ ĲȘȢ μİ μİμȕȡȐȞİȢ PVC țĮȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ
ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
ȈĲȠȚȤİȓĮ İȜȐıμĮĲȠȢ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ PVC
ȆȐȤȠȢ İȜȐıμĮĲȠȢ 0,6 mm
ȆȐȤȠȢ ȤȣĲȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ PVC 0,6 mm
ȈȣȞȠȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ 1,2 mm
ǺȐȡȠȢ 5,5 kg/m2
ǼȞȫıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıμȐĲȦȞ

15

31244

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

ȈȤȒμĮ 1
1. μİμȕȡȐȞȘ PVC ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.4.
2. ȤȣĲȩ ȣȜȚțȩ PVC İʌȓ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.1.
3. ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
4. ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȦȞ 100 gr/m2
5. țȠȜȜȠȪμİȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ
4.5.2

ǼȜĮıĲȠμİȡȒȢ μĮıĲȓȤĮ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ İȞȩȢ ıȣıĲĮĲȚțȠȪ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ȦȢ ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ.
4.5.3

ȀȩȜȜĮ ȞİȠʌȡİȞȓȠȣ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȜȓșȦȞ, ȟȪȜȦȞ, μİĲȐȜȜȦȞ,
ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ȖȚĮ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮȢ).
4.5.4

ȇİȣıĲȩ ȣȜȚțȩ PVC ıİ įȚĮȜȣĲȚțȩ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ țȠȜȜȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮıĲȠȤȚȫȞ ıİ įȪıțȠȜĮ ıȘμİȓĮ
țĮȚ ıİ ʌȡȩıșİĲȘ țȩȜȜȘıȘ ȣʌȩ μȠȡĳȒ țȠȡįȠȞȚȠȪ ıĲȠ İμĳĮȞȑȢ ıȩțȠȡȠ.
4.5.5

ǼȟĮȡĲȒμĮĲĮ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țȐșİ ĳȠȡȐ İȚįȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ĳȑȡȠȣȞ ʌȜĮțȑĲİȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȤȦȞİȪİĲĮȚ Ș țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ.
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
ȅȚ ȕȓįİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ įȚĮșȑĲȠȣȞ İȚįȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ʌȠȣ ĲȚȢ İμʌȠįȓȗİȚ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ıȣμʌȓİıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
4.5.6

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ įȫμĮĲĮ-ıĲȑȖİȢ

1.

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ ıȦȜȒȞĮ PVC, ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ıĲİȡİȦșİȓ μȚĮ ĳȜȐĲȗĮ Įʌȩ ĲȠ ȑȜĮıμĮ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.1. ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ĲȡȪʌİȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ
țȩȜȜȘıȘ İʌǯĮȣĲȒȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ PVC ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 3.1.4.

2.

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ (ıȦȜȒȞĮ-ĳȜȐĲȗĮ) Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4 țĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİ İȚįȚțȑȢ ʌȡȑıİȢ.
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ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȡȓİįȡȦȞ ȖȦȞȚȫȞ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4 μİ İȚįȚțȑȢ ʌȡȑıİȢ.

4.6

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0306-01-02, μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ, țĮȚ μİ įİȓȖμĮĲĮ ȖȚĮ ȩıĮ Įʌ’ ĮȣĲȐ
ȗȘĲȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ.
ȀĮșǯȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ –
ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ İȐȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ
ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ
Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ
ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ İțĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ
ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ, İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĮȡȓıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.

4.8

ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ĬĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǲĲȠȚμİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȜȓȖȠ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ Įʌȩ
ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ țĮțȫıİȚȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
Ǿ ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ĮȞĮȜȜȠȓȦĲĮ μȑȤȡȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.9

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ
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İʌȚțȐȜȣȥȘȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02 ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ
ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
ȂȑıĮ ǹĲȠμȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ, įȘȜĮįȒ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ
ȚțȡȚȫμĮĲĮ țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμȚȟȘȢ, ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ
μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ
ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

4.10 ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ – ıȣȞșȒțİȢ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
1.

ǵĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ PVC ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ıțȜȘȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ĮȣĲȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȒ, țĮșĮȡȒ, ʌȜȒȡȦȢ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ĮȞȦμĮȜȓİȢ țĮȚ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȠȚ įȚĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ țĮȚ ȞĮ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲĮ İȚįȚțȐ ʌȠȣțȐμȚıĮ μİ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ĳȜȐȞĲȗİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ
μİμȕȡĮȞȫȞ μİ ĲĮ ıĲȩμȚĮ.
ǼʌȓıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ PVC
ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ įȫμĮ ȦȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ
ıĲİȡȑȦıȘȢ țĮȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ įȚȐĳȠȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ ǻȫμĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.4.2 țĮȚ 4.4.3. ȉȠ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).

2.

ǵĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ ȞĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ țĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ʌȠȣ țȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĮȣĲȑȢ ĲȠȪĲİȢ ĲȚȢ μİμȕȡȐȞİȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıĲȡȫıİȚȢ
ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, İȐȞ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ ȑȤİȚ įȫıİȚ țĮĲȐȜȠȖȠ ıĲȘȞ
ǼʌȓȕȜİȥȘ ȩĲȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ İȐȞ įİȞ ȖȓȞİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ įȚĮʌȓıĲȦıȘ.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
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4.11 ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ,
ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İȡȖĮıȚȫȞ.

5

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC ıĲĮ įȫμĮĲĮ - ıĲȑȖİȢ

5.1

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ șİȡμȩ ĮȑȡĮ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μȚĮ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȒȟȘ ĲȠȣ PVC,
ȠʌȩĲİ Ș țȩȜȜȘıȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĮʌȜȒ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌĮĳȒ ʌȡȠĲȠȪ ȥȣȤșȠȪȞ țĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ țȣȜȓȞįȡȦıȘ
μİ İȜĮıĲȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıȣμʌȓİıȘ μİ ȑȞĮ-įȪȠ ıȐțȠȣȢ ȐμμȠȣ ʌȠȣ ĲȠȣȢ μİĲĮțȚȞȠȪȞ μİ ĲȘȞ
ʌȡȩȠįȠ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.
5.1.1

ȀȩȜȜȘıȘ μİ ĮȣĲȩμĮĲİȢ ıȣıțİȣȑȢ șİȡμȠȪ ĮȑȡĮ



ĬİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İȟȩįȠȣ 20 ȑȦȢ 650 ȠC



ȉĮȤȪĲȘĲĮ țȓȞȘıȘȢ Įʌȩ 0 ȑȦȢ 12 m/min



ǿıȤȪȠȢ 3500 Watts



ȆĮȡȠȤȒȢ 400 ȑȦȢ 600 l/min

5.1.2

ȀȩȜȜȘıȘ μİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲİȢ ıȣıțİȣȑȢ șİȡμȠȪ ĮȑȡĮ



ǿıȤȪȠȢ 1460 W



ĬİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İȟȩįȠȣ ĮȑȡĮ 20 ȑȦȢ 700 ȠC



ȆĮȡȠȤȒȢ 50 ȑȦȢ 230 l/min

5.1.3

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ



ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ʌȡȠȢ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ: 4 cm



Ȃİ ĮȣĲȩμĮĲȘ ıȣıțİȣȒ Ș țȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ μȚĮ ĳȐıȘ (ȑȞĮ ʌȑȡĮıμĮ)



Ȃİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ıȣıțİȣȒ Ș țȩȜȜȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȪȠ ĳȐıİȚȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ İȞȦșȠȪȞ μİ
ıȘμİȚĮțȐ (ʌȠȞĲĮȡȚıȚȑȢ)

5.1.4

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țȠȜȜȒıİȦȞ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ μȚĮ ĮțȓįĮ μİĲĮȜȜȚțȒ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ țȓȞȘıȘ (μİ ĲȠ ȤȑȡȚ) ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ įȪȠ
țȠȜȜȘșİȓıİȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
ȀȐșİ İȜȐĲĲȦμĮ țȩȜȜȘıȘȢ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ ȜȦȡȓįĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm.
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5.1.5

ǹʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ

ȈĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ ȐȞȦ İʌȚțȠȜȜȘșȑȞĲȠȢ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ
țȠȡįȠȞȚȠȪ ĲȠ ȡİȣıĲȩ ȣȜȚțȩ PVC (ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.5 ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ 10 gr/m).
ȉȠ țȠȡįȩȞȚ ĮȣĲȩ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĮȚıșȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ țĮȚ įİȞ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȒ țȩȜȜȘıȘ (ȕȜȑʌİ
ȑȞįİȚȟȘ 1 ıȤȒμĮĲȠȢ 2).

ȈȤȒμĮ 2
5.1.6

ȆȡȩıșİĲȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ țȠȜȜȒıİȦȞ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ıĲȚȢ țȠȜȜȒıİȚȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ (İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ
Įʌȩ ĲȘȞ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ) ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ 15 cm Įʌȩ ĲȘȞ μİμȕȡȐȞȘ PVC, Ș ȠʌȠȓĮ țȠȜȜȐĲĮȚ
İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ıİ ʌȜȐĲȠȢ 4 cm Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ.
5.1.7

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ
ĲȡȩʌȠ (μİ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ)

ȈȤȒμĮ 3
1. ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ
2. ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ țȩȜȜȘıȘȢ
3. įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ țȩȜȜȘıȘȢ
(ʌİȡĮĲȦμȑȞȘ)
4. μİμȕȡȐȞȘ PVC
20
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ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țȩȜȜȘıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ
ıĲİȡİȫıİȚȢ (ȤȦȡȓȢ ȕĮȡȚȐ ʌȡȠıĲĮıȓĮ)

ȈȤȒμĮ 4
4. μİμȕȡȐȞȘ PVC
5. İʌȚĳȐȞİȚĮ țȩȜȜȘıȘȢ > 4 cm
6. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
7. μİĲĮȜȜȚțȒ ȡȠįȑȜĮ 70 mm Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ ʌȜĮțȑĲĮ ȚıȠįȪȞĮμȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
5.1.9

ȀȠȜȜȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ȑȞȦıȘ ıİ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ. Ǿ ȑȞȦıȘ ıİ ȉ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ. (ıȤȒμĮ 5).

ȈȤȒμĮ 5

5.1.10 īȡĮμμȚțȑȢ țȠȜȜȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
ǵĲĮȞ ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıțȜȘȡȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ (ıțȣȡȩįİμĮ, μȑĲĮȜȜȠ, ȟȪȜȠ) įȪȞĮȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȐȖțȘ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ (ȜȩȖȦ ĮʌȠȣıȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
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– țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ), ȞĮ țȠȜȜȠȪȞĲĮȚ ȖȡĮμμȚțȐ İĳȩıȠȞ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ μİȜȑĲȘ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ıİ
ĮȞİμȠʌȚȑıİȚȢ, ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȐȖțȘ ȖȡĮμμȚțȒȢ țȩȜȜȘıȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȚȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ ıĲȘșĮȓĮ Ȓ ȩĲĮȞ Ș μİμȕȡȐȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ (ĲĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ).
īȚĮ ȩȜİȢ ĮȣĲȑȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.1 ʌȠȣ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ.

5.2

ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠȣȢ

Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ȩȜĮ ĲĮ įȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ țȜȓıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ – țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ țȩȜȜȘıȘ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 5.3).
5.2.1

ǼʌȚȜȠȖȒ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȈĲİȡİȫıİȦȞ

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ Ȓ ȩȤȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİĲĮȟȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ
μİμȕȡȐȞȘȢ (ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ȖȚĮ İȣțȠȜȓĮ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ).
ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȕȪıμĮĲĮ – ʌȠȣțȐμȚıĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ȕȓįİȢ, Ȓ ĮȣĲȠįȚĮĲȡȘĲȚțȑȢ ȕȓįİȢ
țĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ ʌȜĮțȑĲĮȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȜȘȖȦșİȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ.
5.2.2

ǼʌȚȜȠȖȒ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ

ȆȡȑʌİȚ Ș ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10% ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.
5.2.3

ǼʌȚȜȠȖȒ ȡȠįİȜȫȞ Ȓ ʌȜĮțİĲȫȞ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ

ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ ĭ 70 mm țĮȚ ȠȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȑȢ ʌȜĮțȑĲİȢ ȚıȠįȪȞĮμȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȡȠįİȜȫȞ.
ǹμĳȩĲİȡİȢ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȑȜĮıμĮ ʌȐȤȠȣȢ 1,5 mm. Ǿ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ
İʌȓʌİįȘ țĮȚ Ș ȐȞȦ ĳȑȡİȚ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ ȞĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ țİȞĲȡȚțȒ ıțȐĳȘ ȖȚĮ ȞĮ
«ȤȦȞİȪıİȚ» Ș țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠİȟȑȤȠȣıĮ İȟȐȖȦȞȘ.
5.2.4

ǹȡȚșμȩȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ĮȞȐ m2

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȗȫȞȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮțȐĲȦ) Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ șȑıİȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ, Įʌȩ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ĲȘȢ
ıĲȑȖȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ (țİȞĲȡȚțȒ, ʌȜİȣȡȚțȒ, ȖȦȞȚĮțȒ, țĮĲĮȜȒȟİȦȞ, ĮȜȜĮȖȒȢ
țȜȓıİȦȞ, ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ).
ȅ ĮțȡȚȕȒȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ
ȞȠμȠȖȡȐĳȘμĮ ĲȚȢ İțįȩıİȚȢ ĲȘȢ Union Européene pour l’ aggrement technique dans la construction
(European union of agrement) UENtc țĮȚ CSTB.
īȚĮ ʌȡȫĲȘ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ Ș ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ȆȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǽȫȞȘ
ʌİȡȚȠȤȒȢ
I
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ĬȑıȘ

ȀİȞĲȡȚțȒ ȗȫȞȘ

ǽȫȞȘ ʌȜİȣȡȚțȒ, ȖȦȞȚĮțȒ, țĮĲȐȜȘȟȘȢ,
ĮȜȜĮȖȒȢ țȜȓıȘȢ, ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

4

7

ȀĮȞȠȞȚțȒ

5

8
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ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

6

10

ȆȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘ

5

7

ȀĮȞȠȞȚțȒ

6

8

ǼțĲİșİȚμȑȞȘ

7

11

II
ǽȫȞİȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ

ǽȫȞȘ 1: ȖȚĮ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ 30 m/sec Ȓ 180 km/ȫȡĮ.
ǽȫȞȘ 2: ȖȚĮ ĲĮ ȞȘıȚȐ țĮȚ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ 10 km Įʌȩ ĲȘȞ șȐȜĮııĮ 36 m/sec Ȓ
129,6 km/ȫȡĮ.
Ȉİ μȚĮ ʌİȡȚȠȤȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ țĮșȠȡȚıμȑȞİȢ ȕĮıȚțȑȢ ĲȚμȑȢ įȣȞĮμȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ
ȣʌȩȥȘ țĮȚ Ș ĳȪıȘ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ ĲȠ țĲȓȡȚȠ.
Ǿ șȑıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĲȠʌȚțȐ
įİįȠμȑȞĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țĮȚ ĲȠȣȢ İȞįȚȐμİıȠȣȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮțȡĮȓȦȞ ĲȚμȫȞ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣ
įİțĲȑȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ μİȚȦμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲİșİȚμȑȞȘ șȑıȘ.
5.2.5

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ȡȩȜȦȞ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ μİ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲİȡİȫıİȦȞ

ȀĮȞȠȞȚțȐ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȩȜȦȞ ȠʌȩĲİ ĲȠ İʌȩμİȞȠ
ĳȪȜȜȠ țĮȜȪʌĲİȚ țĮȚ ĲȘȞ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ.

ȈȤȒμĮ 6
a: įȚȐμİĲȡȠȢ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ ʌȜİȣȡȐ ʌȜĮțȑĲĮȢ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ įȚĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ
ĲȠȣ țȐĲȦ ĳȪȜȜȠȣ 10 mm + a/2 țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȐȞȦ ĳȪȜȜȠȣ 40 + 10 + a/2 mm.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ
0,20 m. ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĮȣĲȩȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ ȠįȘȖİȓ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ
ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ, ʌȡȠțİȚμȑȞȠȣ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ƞ İȜȐȤȚıĲȠȢ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ İȞįȚȐμİıİȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ
țĮșȠȡȚıșȑȞĲȦȞ ĮȟȩȞȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȠʌȩĲİ μİ ȡȠįȑȜİȢ Įʌȩ ĲȘȞ μİμȕȡȐȞȘ įȚĮμȑĲȡȠȣ a + 100 mm., șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ (ȩʌȠȣ a Ș įȚȐμİĲȡȠȢ ĲȘȢ ȡȠįȑȜĮȢ Ȓ Ș ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ ĲĮμʌȜȑĲĮȢ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲİȖȫȞ μİ țȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 100% țĮȚ ȩʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. ȟȪȜȚȞȠȚ įȠțȠȓ Ȓ ȤĮȜȪȕįȚȞȠȚ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ)
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ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȡȠȜȫȞ șĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ įȠțȫȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İʌ’
ĮȣĲȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ.

5.3
5.3.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC İʌȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ İʌȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

1.

ǻȫμĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ Ș ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĮıĳĮȜĲȚțȒ ıĲİȖȐȞȦıȘ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȑȤİȚ
ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įȚĮȡȡȠȑȢ.

2.

ǻȫμĮĲĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ȑȤİȚ
İʌȚțĮȜȣĳșİȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ) Ȓ ĳȑȡİȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȚįİȡμȓįĮ
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ țĮȚ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

5.3.2

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ μİμȕȡȐȞİȢ PVC

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
5.3.3

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ǵʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İĳȩıȠȞ ʌȡȠıĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ, ȩĲȚ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ įȚĮμȑıȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ.
5.3.4
1.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ μİ țȩȜȜȘıȘ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ țȩȜȜİȢ:
ȈȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘȞ μİμȕȡȐȞȘ țĮȚ ĲȘȞ ȐıĳĮȜĲȠ ʌȡȠμȘșİȣȩμİȞİȢ μĮȗȓ μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ.

2.

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ:
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ 20 cm μİ ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ ĲȦȞ 20 cm μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ țİȞĲȡȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ, ȩʌȠȣ ĲȩĲİ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĲȠ 40%
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ (ıȤȒμĮ 7) Ȓ İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜİȣȡȚțȒ ȗȫȞȘ ȩʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĲȠ 60% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
(ıȤȒμĮ 8).
Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, Ș įİ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ ĲȘȞ
ʌȠȜȣİıĲİȡȚțȒ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ȠȡȚıμȑȞȠ ȤȡȩȞȠ (ıȣȞȒșȦȢ 15 min) ıİ
ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ ĮĲμȠıĳĮȚȡȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȠȜȣμİȡȚıμȩ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȓİıȘ ĲȦȞ
ȗȦȞȫȞ țȩȜȜȘıȘȢ μİ İȜĮıĲȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ.

3.

ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 9 țĮȚ 10).
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ȈȤȒμĮ 7 - ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ: ȜȦȡȓįİȢ țȩȜȜȘıȘȢ 20 cmȜȦȡȓįİȢ ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ 28 cm, ʌȜȐĲȠȢ ȗȫȞȘȢ 1,50 m.

ȈȤȒμĮ 8 - ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ȗȫȞȘ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ: ʌȜȐĲȠȢ ȗȫȞȘȢ 1,50,
ȩʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ țȩȜȜȘıȘ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ  15 m. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȓȞĮȚ 3 m. ȁȦȡȓįĮ țȩȜȜȘıȘȢ 20 cm. ȁȦȡȓįĮ ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ 16 cm.

ȈȤȒμĮ 9 - ȀȩȜȜȘıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȦȞ ȡȠȜȜȫȞ: ıĲȘȞ ȗȫȞȘ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȠȜȜȚȑĲĮȚ Ș μİμȕȡȐȞȘ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ.
ǼȞįİȓȟİȚȢ ıȤȘμȐĲȦȞ 7-9: 1.ȗȫȞȘ țȩȜȜȘıȘȢ, 2. ȗȫȞȘ ȤȦȡȓȢ țȩȜȜȘıȘ, 3. ȗȫȞȘ țȩȜȜȘıȘȢ, 4. ʌȜȐĲȠȢ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ
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ȈȤȒμĮ 10 - ȀȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ıĲȚȢ įȚĮıĲĮȣȡȫıİȚȢ ȉ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 5). ȉĮ ĳȪȜȜĮ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ țĮȚ
ȖİĳȣȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ μȓĮ ȜȦȡȓįĮ μİμȕȡȐȞȘȢ (ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1.4) ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm ʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ.
ǼȞįİȓȟİȚȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 10: 3. ȗȫȞȘ țȩȜȜȘıȘȢ, 5. ȜȦȡȓįĮ ʌȡȩıșİĲȘ ȖİĳȪȡȦıȘȢ

5.4
5.4.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİμȕȡȐȞİȢ PVC ıİ įȚȐĳȠȡĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ: ȖİĳȪȡȦıȘ ĮȡμȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

ȆȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ İȜȐıμĮĲȠȢ 4.5.1 (ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȠȞȩʌȜİȣȡĮ) ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ PVC.
ǵĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, Ș ȖİĳȪȡȦıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
μİ ȜȦȡȓįĮ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘȢ ȜĮμĮȡȓȞĮȢ Ȓ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm μİ μȠȞȩʌȜİȣȡȘ ıĲİȡȑȦıȘ.
1. īİĳȪȡȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ Ȓ ʌȡȠİȞĲİĲĮμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ)

ȈȤȒμĮ 11

2. īİĳȪȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ Ȓ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ.
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ȈȤȒμĮ 12
3. īİĳȪȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ĮȡμȠȪ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĮȞȐ 3
ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞȦȞ ıĮȞȓįȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
5.4.2

m

ĲȠȣ

ȟȪȜȚȞȠȣ

ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ PVC țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ (ȪʌĮȡȟȘ ıĲȡȫıȘȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ) İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ įȚĮĳȩȡȦȞ ĲȪʌȦȞ
ĳİȡȩȞĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

ǻȫμĮ μȩȞȠ μİ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ
ȤĮȜȓțȚĮ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ

ȈȤȒμĮ 13

ǻȫμĮ μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ İʌȓ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ țĮȚ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ
İʌ’ ĮȣĲȒȢ (ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘ μȩȞȦıȘ)

ȈȤȒμĮ 14
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ǻȫμĮ μİ ĲȘ μİμȕȡȐȞȘ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 12)
ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ ȟȪȜȚȞȠȣȢ
įȠțȠȪȢ μİ ĮİȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ
ıĮȞȓįȦμĮ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

ȈȤȒμĮ 15

ǻȫμĮ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ
ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ
(ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.1 țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ
ĮȣĲȒȢ)
ȈȤȒμĮ 16

ǺĮĲȩ įȫμĮ μİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ ĲıȚμȑȞĲȠȣ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȜİʌĲȫȞ
ȤĮȜȓțȦȞ
ȈȤȒμĮ 17

ǺĮĲȩ įȫμĮ μİ ıĲȡȫıȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Įʌȩ
ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ
ȈȤȒμĮ 18
ǺĮĲȩ įȫμĮ μİ țȘʌİȣĲȚțȩ ȤȫμĮ İʌȓ
ıĲȡĮȖȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȤĮȜȚțȫȞ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİĲĮȟȪ țȘʌİȣĲȚțȠȪ
ȤȫμĮĲȠȢ țĮȚ ȤĮȜȚțȫȞ ȖİȦȨĳĮıμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ĲȠȣ ȤȫμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ
ȤȐȜȚțİȢ
ȈȤȒμĮ 19
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1. ĭȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ 2. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ 3. ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ
(İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒ ȜȪıȘ) 4. ȈĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ
įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ 5. ȈĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ 6. ȂİμȕȡȐȞȘ PVC 7. ȀȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ 8. ȈĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ 9 ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ 10. ȋȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ-ȠȜȓıșȘıȘȢ.

5.5

ȉȠʌȠșİĲȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ-ıĲȑȖȘȢ

īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ:


ǻȓİįȡİȢ țĮȚ ĲȡȓİįȡİȢ ȖȦȞȓİȢ,



ȀĮĲĮțȩȡȣĳİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ıĲĮ ıĲȘșĮȓĮ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ,



ȀĮĲĮȜȒȟİȚȢ įȦμȐĲȦȞ-ıĲİȖȫȞ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓĮ,



ǻȚİȜİȪıİȚȢ ʌȐıȘȢ μȠȡĳȒȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ įȫμĮ-ıĲȑȖȘȢ,



ȈĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ,



ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ,



ǺȐıİȚȢ İįȡȐıİȦȞ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȖȦȖȫȞ țȜȚμĮĲȚıμȠȪ,



ǿıĲȠȓ ıȘμĮȓĮȢ țĮȚ ĲȘȜİȩȡĮıȘȢ.

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İțʌȠȞȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ μİȜİĲȘĲȒ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ ȕĮıȚıμȑȞĮ ıĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ȅ
ĮȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ μİ ȕȐıȘ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıȤȑįȚĮ, șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȩȜĮ ĲĮ İȚįȚțȐ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĲİμȐȤȚĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.

5.6

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

Ȉİ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘ μİμȕȡȐȞȘ PVC μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ įİȞ șĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ Ș İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țİȡĮȚȫȞ ĲȘȜİȠȡȐıİȦȞ, μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȖȦȖȫȞ țȜȚμĮĲȚıμȠȪ ȘȜȚĮțȫȞ șİȡμȠıȚĳȫȞȦȞ, Ȓ İț
ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ, İȐȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȠȚ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȕȐıİȚȢ ȑįȡĮıȘȢ Ȓ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȑȜİȣıȘ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȩʌȠȣ Ș μİμȕȡȐȞȘ PVC șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ țĮȚ țȠȜȜȘșİȓ
ʌȜȒȡȦȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ĮʌȠȟȘȜȦșȠȪȞ ıİ İʌĮȡțȒ ȑțĲĮıȘ, ȩȜİȢ ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ μȑȤȡȚ ĲȠ ĳȑȡȠȞ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșİȓ ʌȜȒȡȦȢ Ȓ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮȣĲȫȞ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ ĮȣĲȑȢ ȠȚ İʌİμȕȐıİȚȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ ʌ.Ȥ. μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ȕȐıİȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.
Ȉİ ʌĮȡĮȜȘĳșȑȞ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ įİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ İȞĮʌȩșİıȘ ȚțȡȚȦμȐĲȦȞ, ȣȜȚțȫȞ țĮȚ μȘȤĮȞȘμȐĲȦȞ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ıȣȞȑȤȚıȘ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ, İȐȞ įİȞ ȜȘĳșȠȪȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑıĮ.

6

ǻȠțȚμȑȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲİ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ıİ įȫμĮĲĮ μİ ıĲȘșĮȓĮ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȩıșİĲȘ
ĮʌȠȗȘμȓȦıȘ μİ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ ȘμȑȡİȢ İʌȓ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲĮșİȡȒȢ ıĲȐșμȘȢ ȞİȡȠȪ ȪȥȠȣȢ 2 cm ʌȐȞȦ
Įʌȩ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.
ȉȘȞ ȑțĲȘ ȘμȑȡĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞįİȚȟȘ įȚĮȡȡȠȒȢ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȑȜİȖȤȠȢ
μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ. ȉȠ țȩıĲȠȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ
ĮȞȐįȠȤȠ.
Ǿ ıĲİȖȐȞȦıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘ İĳȩıȠȞ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ țĮμȓĮ įȚĮȡȡȠȒ.

29

31258

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ įȚĮȡȡȠȒȢ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȐȕİȚ
ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ μİμȕȡȐȞȘȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
(ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȩ)
ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ȐȜȜĮ

PVC

ıİ

șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ

țȣȡȓȦȢ

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
PVC ıİ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ μȘȤĮȞȚțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȒȢ ĲȘȢ.
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘșĮȓȠȣ μİ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ. ȆȜȐĲȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ 4 cm (7)
ıĲȠ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ĲμȒμĮ.

ȈȤȒμĮ 1
ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ıİ įȓİįȡȘ
ȖȦȞȓĮ țĮȚ ıİ ıĲȑȥȘ ıĲȘșĮȓȠȣ μİ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ
μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ.

ȈȤȒμĮ 2
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
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ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
PVC ıİ įȓİįȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ țȩȜȜȘıȘ
ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȒȢ ĲȘȢ ıİ ıĲİȡİȦșİȓıĮ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ μȘȤĮȞȚțȐ ȜȦȡȓįĮȢ
İȜȐıμĮĲȠȢ 14.
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘșĮȓȠȣ μİ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ. ȆȜȐĲȠȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ
ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ 4 cm ıĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ĲμȒμĮ.

ȈȤȒμĮ 3

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ PVC ıİ įȓİįȡȘ
ȖȦȞȓĮ țĮȚ ıİ ıĲȑȥȘ ıĲȘșĮȓȠȣ
ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȑȤİȚ
ıĲİȡİȦșİȓ μȘȤĮȞȚțȐ ȜȦȡȓįĮ
İȜȐıμĮĲȠȢ 14 (ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ)
İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ țȠȜȜȘșİȓ ĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ȖȪȡȚıμĮ ĲȘȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ.

ȈȤȒμĮ 4
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1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ).
4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9.
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13.
μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16. ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ
ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȀĮĲȐȜȘȟȘ μȘ ȕĮĲȠȪ įȫμĮĲȠȢ ıİ ıĲȘșĮȓȠ μİ
İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ
ĲμȒμĮ

ȈȤȒμĮ 6
ȈȤȒμĮ 5
ȀĮĲȐȜȘȟȘ ȕĮĲȠȪ įȫμĮĲȠȢ ıİ ıĲȘșĮȓȠ μİ
İȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ĲȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.

ȈȤȒμĮ 7
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1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȅμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮȜȜȐ μİ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ μİ ĲȠ (12).

ȈȤȒμĮ 8
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ǻȚȐĲĮȟȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĮȡμȠȪ
įȚĮıĲȠȜȒȢ įȫμĮĲȠȢ μİ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
PVC ıĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ.

ȈȤȒμĮ 9
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

36

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

31265

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-02:2009

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ıĲȠμȓȦȞ
ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȠμȕȡȓȦȞ, ʌȡȑʌİȚ
ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ
ıĲȩμȚĮ ȣʌİȡȤİȓȜȚıȘȢ.
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ıĲȠμȓȠȣ μȩȞȠ μİ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ.

ȈȤȒμĮ 10

ǻȫμĮĲĮ – ıĲȑȖİȢ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȤĮȜȣȕįȠİȜȐıμĮĲĮ
ĲȡĮʌİȗȠİȚįȠȪȢ įȚĮĲȠμȒȢ

ȈȤȒμĮ 11
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ȈȤȒμĮ 12
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ
ĮȡμȩȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ ıĲȑȖȘȢ μİ ĲȠ ıĲȘșĮȓȠ, Ș
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ μİμȕȡȐȞȘ
ĮȞĮįȚʌȜȠȪĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ
țĮȚ ı’ ĮȣĲȒ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ĲȠ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ȖȪȡȚıμĮ ĲȘȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

ȈȤȒμĮ 13

ǻȚȐĲĮȟȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (6)
ıĲȠȞ Įȡμȩ įȚĮıĲȠȜȒȢ įȫμĮĲȠȢ
(ȩȤȚ ĮȞĲȚıİȚıμȚțȠȪ).

ȈȤȒμĮ 14
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǻȚİĲȐȟİȚȢ ĮʌȠĳȣȖȒȢ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.

ȈȤȒμĮ 15

ȈȤȒμĮ 16
ǻȫμĮĲĮ - țȒʌȠȚ
ȂİĲĮȟȪ țȘʌİȣĲȚțȠȪ ȤȫμĮĲȠȢ
țĮȚ ȤĮȜȓțȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ȖİȦȔĳĮıμĮ.

ȈȤȒμĮ 17

ȈȤȒμĮ 18
ǻȚȐĲĮȟȘ ıȪȞįİıȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
(9) μİ ĲȠ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ (15) ȖȚĮ ĲȘ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ
ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ıĲȠμȓȠȣ
ȣįȡȠȡȡȠȒȢ μİ įȚʌȜȐ
șİȡμȠμȠȞȫμİȞĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ.

ȈȤȒμĮ 19

1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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Ǿ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ įȚȩįȦȞ
ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ įȫμĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ
țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ (15) ıĲȘȞ (6).

ȈȤȒμĮ 20
Ȉİ ȕĮĲȩ įȫμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ĲȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ
(15) ʌȠȣ țȠȜȜȚȑĲĮȚ ıĲȘȞ (6) μİ
μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ (12)
ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ
țĮĲȐȜȘȟȒ ĲȠȣ μİ μĮıĲȓȤĮ (11).

ȈȤȒμĮ 21

1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ
ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲĮ ıĲȩμȚĮ
ȣįȡȠȡȡȠȫȞ.

ȈȤȒμĮ 22

ȈȤȒμĮ 23
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıİ įȫμĮ ȤȦȡȓȢ ıĲȘșĮȓȠ.

ȈȤȒμĮ 24

ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıİ șİȡμȠμȠȞȠȪμİȞĮ
ĲȠȚȤȫμĮĲĮ șȩȜȠȣ ʌȠȣ
İįȡȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ.

ȈȤȒμĮ 25
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ șȩȜȠȣ
ĳȦĲȚıμȠȪ ʌȠȣ İįȡȐȗİĲĮȚ ıİ
ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ
įȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 26

ǻȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐȜȘȟȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ıĲȠ șȩȜȠ ĳȦĲȚıμȠȪ ʌȠȣ
İįȡȐȗİĲĮȚ ıİ ȣʌİȡȣȥȦμȑȞȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ įȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 27

1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15
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ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİμȕȡĮȞȫȞ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȅ.Ȉ. įȚĮ μȑıȠȣ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 28
ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ įȚĮ μȑıȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 29

ȈȤȒμĮ 30
ȂȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ 31
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1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣı. Ȓ
ʌİĲȡȠȕμȕĮțĮ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȈȤȒμĮ 32
1. ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ. 2. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ. 3. șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ). 4. ıĲȡȫıȘ ȤȘμȚțȠȪ įȚĮȤȦȡȚıμȠȪ. 5. ıĲȡȫıȘ țȩȜȜĮȢ. 6. μİμȕȡȐȞȘ PVC. 7. țȩȜȜȘıȘ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ. 8. ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ. 9. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİμȕȡȐȞȘȢ. 10. ȤȐȜȚțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȠȜȓıșȘıȘȢ. 11. μĮıĲȓȤĮ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ. 12. ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ
ȤĮȜȣȕįȠȑȜĮıμĮ. 13. μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ. 14. İȚįȚțȩ ȤĮȜȚȕįȠȑȜĮıμĮ μİ PVC. 15. ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲİμȐȤȚĮ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ PVC. 16.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȐȞȠ ʌȠȣțȐμȚıȠ Įʌȩ PVC μİ ĳȜȐȞĲȗĮ. 17. ȈȦȜȒȞĮȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ μİ ĲȠ 15

ȈĲĮ įȫμĮĲĮ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ıĲȘșĮȓĮ,
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȑȢ Ȓ ʌȡȫĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ), ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 4 μİ 5 cm Įʌȩ
ĮȣĲȐ.
īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ĲȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ Įʌȩ ıȣıĲȠįȚĮıĲȠȜȑȢ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș
μİμȕȡȐȞȘ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ įȚȐıĲȘμĮ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ȜȪȡĮȢ İʌȓ ıʌȠȖȖȫįȠȣȢ ȘμȚțȣȜȚȞįȡȚțȠȪ
ʌĮȡİμȕȪıμĮĲȠȢ.
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ
Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ
İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ – ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ
ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȆȡȠĲȪʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ İȜĮĳȡȫȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȠȣ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĳȪȜȜĮ Ȓ ʌȜȐțİȢ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ, ʌȠȣ
įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ įȦμȐĲȦȞ țȜȓıȘȢ  5% țĮȚ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ !5% μİ
ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȡȩʌȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ
ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȫμĮ – ıĲȑȖȘ, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ Ȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ
Ș șİȡμȚțȒ ȐȞİıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ – ıĲȑȖȘȢ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȆȡȩĲȣʌȠ İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ,
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ
țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ
ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-01-01

6

ȈĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ – ıĲİȖȫȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ 1415

ȀȫįȚțĮȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ
ĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ ıİ ĮȣĲȩȞ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ

NF B20-001:08

ȂȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ. ȁİȟȚȜȩȖȚȠ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ
ĲȘȞ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ ȚȞȦįȫȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ǽȁȅȉ EN 10244-2

ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡμȐĲȦȞ - ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ
ıȣȡμȐĲȦȞ μİ μȘ ıȚįȘȡȠȪȤĮ μȑĲĮȜȜĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ
Ȓ țȡĮμȐĲȦȞ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388 E2

īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

Ǽȁȅȉ EN 13187

ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȘȡȓȦȞ - ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ
ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıİ ʌİȡȓȕȜȘμĮĲĮ țĲȘȡȓȦȞ - ȊʌȑȡȣșȡȘ μȑșȠįȠȢ
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ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1 ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȡȠĲȪʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1
ǼȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ0,065 W/mK țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R0.5 m2K/W.
3.1.2
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ ȣĳȒ
Į) ȈȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıİ ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ:


ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (XPS)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (AR)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠȣȢ țĮȚ țȠʌȒ ıİ ĳȪȜȜĮ (MPS)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĳȪȜȜĮ ȤȣĲȒȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (EPS Ȓ BPS)



ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ (PUR)



ȆȠȜȣȧıȠțȣĮȞoȣȡȚțȩ (PIR)

ȕ) ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ:


ĭİȜȜȩȢ (ICR)

Ȗ) ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ:


ȆİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ȠȡȣțĲȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)



ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĮȞȩȡȖĮȞİȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȓȞİȢ (EPB)



ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (CG)

3.1.3
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣȢ ȤȡȒıȘ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 1: ȊȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȑȢ ȤȦȡȓȢ ĳȩȡĲȚıȘ, ȩʌȦȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, șİȡμȠμȩȞȦıȘ İȞįȚȐμİıȦȞ
țİȞȫȞ, İȟĮİȡȚȗoμȑȞȦȞ ȠȡȩĳȦȞ - ıĲİȖȫȞ, ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ.
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 2: ȊȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ İĳĮȡμȠȖȑȢ μİ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞİȢ ĳȠȡĲȓıİȚȢ, ȩʌȦȢ ʌȜȦĲȐ įȐʌİįĮ ȠȡȩĳȦȞ
țĮĲȠȚțȚȫȞ, șİȡμĮȚȞȩμİȞĮ įȐʌİįĮ.
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 3: ȊȜȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ, ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌȜȦĲȐ įȐʌİįĮ țĮȚ ȖȚĮ įȫμĮĲĮ μİ ȤȫȡȠȣȢ
ıĲȐșμİȣıȘȢ ȠȤȘμȐĲȦȞ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİȖȐȜȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ μȩȞȚμȘ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ȜȩȖȦ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ.
3.1.4
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȠȞȠμĮıĲȚțȒȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țĮȚ ĲȘȢ «ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ» șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ Ȝ)
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ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ, Ș șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ĲȘȞ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲĮ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ A,B,C μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ.
ȋȡȒıȚμȘ ĲȚμȒ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ μİĲȡȒıİȚȢ (ıȣμȕĮĲȚțȐ țĮĲȐ ǼǼ)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ 10 ȠC țĮȚ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȑȤİȚ ȚıȠȡȡȠʌȒıİȚ, ȩĲĮȞ
ĲȠ ȣȜȚțȩ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ 23 ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 50%.
3.1.5
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ
ȅ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ ȚıȤȪİȚ İȚįȚțȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȖȚĮ ȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
3.1.6
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ
Į) ȊȜȚțȐ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ.
ȕ) ǿȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:


ʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ



ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ, ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ
ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ) Ȓ ĲȦȞ ȣȖȡȠșİȡμȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ʌȡȩĲȣʌȠ NF B20-001:08/1988: Mineral fiber based insulating products. Vocabulary. -ȂȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ. ȁİȟȚȜȩȖȚȠ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲȦȞ ȚȞȦįȫȞ
İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ)
Ȗ) ȊȜȚțȐ Įʌȩ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ ıİ ĳȪȜȜĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ, ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȜȓĲȘ) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:


ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ)



ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

į) ȊȜȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ (İȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1 ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, įİȞ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣȜȚțȩ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ıȤİĲȚțȐ
μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (μȘȤĮȞȚțȑȢ, ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȤȘμȚțȑȢ) ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ
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ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ. ǹȣĲȩ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ μİ ĲȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ țĮȚ țȪȡȚĮ μİ ĲȠȣȢ
ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ țȐșİ ıȘμİȓȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ.
ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȣĲȐ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ȑȡİȣȞİȢ, įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ įİ - ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ıȤȑıȘ μİ ȠȡȚıμȑȞĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ – ıĲĮ İȟȒȢ:


ȀȡȚĲȒȡȚȠ I, ĲȘȢ ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șȜȓȥȘ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ S, ĲȦȞ įȚĮĳȠȡȚțȫȞ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ ȅ, ĲȘȢ İʌȓįȡĮıȘȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ L, ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıȣȞȠȤȒ țĮȚ ıİ țȐμȥȘ



ȀȡȚĲȒȡȚȠ Ǽ, ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ țĮȚ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȈĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ șİȡμȠįȚĮĳȣȖȒȢ)
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.1).
ȆİȡȚııȩĲİȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌĮȡȑȤİȚ Ƞ ȀȫįȚțĮȢ ǼĳĮȡμȠȖȒȢ
Ǽȁȅȉ 1415: Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings -- ȀȫįȚțĮȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ
ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǿǿ). ǼȜȐȤȚıĲİȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ μİμȕȡĮȞȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ
țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ. ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ,
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ İȟȦȖİȞİȓȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ:
1. ĭȦĲȚȐ
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȚȡȓȦȞ, șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ȐțĮȣıĲĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțȚȕȦĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ȐțĮȣıĲĮ ȣȜȚțȐ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. țȠȞȚȠįȑμĮĲĮ țȐșİ ĳȪıȘȢ, țȠȞȚȐμĮĲĮ,
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ țĮȚ ȤĲȚıĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȘ ĳȦĲȚȐ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ.
2. ǳȤȠȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȤȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȚȞȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ (ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ țĮȚ
ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ) țĮȚ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİ ĮȞȠȚțĲȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ, ȫıĲİ ĮȣĲȐ ȞĮ ıȣμȕȐȜȜȠȣȞ țĮȚ
ıĲȘȞ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȐȞİıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȖȚĮ ȞĮ μİȚȫȞİĲĮȚ ĲȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ.
3. ȊȖȡĮıȓĮ - ȊįȡĮĲμȠȓ
ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ȣȖȡĮıȓĮ Ȓ
ıȣμʌȣțȞȫıİȚ ȣįȡĮĲμȠȪȢ, ĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ. ǹʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ 2,5-5,0 % (ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ
μİ ĮȣȟȘμȑȞȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ μ > 20 ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ) įȘμȚȠȣȡȖİȓ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌȠȣ 50-100 %. ǹʌĮȓĲȘıȘ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ įİȞ
ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ıĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ țĮșȫȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȟĮȚȡİĲȚțȐ ȤĮμȘȜȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ
įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ μ§1 țĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲĮȤİȓĮȢ İȟȐĲμȚıȘȢ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩĲĮȞ șİȡμĮȞșȠȪȞ.
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ıȣμʌȣțȞȫıȠȣȞ ȣįȡĮĲμȠȪȢ (ȚȞȫįȘ țĮȚ ĮĳȡȫįȘ μİ ĮȞȠȚțĲȑȢ
țȣȥȑȜİȢ țȜʌ.), ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ȣįȡĮĲμȠȪȢ μİ
İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȫıȠȣȞ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ȩĲĮȞ șİȡμĮȓȞȠȞĲĮȚ. Ȉİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣȟȘμȑȞȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲȘ ȣȖȡĮıȓĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȦȢ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȘȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ȤȡȒıȘ
μİμȕȡĮȞȫȞ ȦȢ ĳȡȐȖμĮĲĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
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4. ĬİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ įȚĮțȣμȐȞıİȚȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ)
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ μİ μİȖȐȜȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ
ĮȞȐμİıĮ ıİ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȡȩıșİĲİȢ ĲȐıİȚȢ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ.
5. ĭȠȡĲȓĮ Įʌȩ țĮșĮȡȒ șȜȓȥȘ
ȅȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĲĮ ȦĳȑȜȚμĮ ĳȠȡĲȓĮ țĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ȕȐȡȘ
ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ. ȉȠ ȓįȚȠ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ
ıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȠȖİȓȦȞ ʌȠȣ μİĲĮĳȑȡȠȣȞ ĳȠȡĲȓĮ ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ
ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ıĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ.
6. ȀȐμȥȘ
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮțİțȠμμȑȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ʌ.Ȥ. ĲȡĮʌİȗȠİȚįȒȢ ȜĮμĮȡȓȞĮ,
ıțİȜİĲȠȓ ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖȘ ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȐμȥȘ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıİ İʌȩμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ.
ǼȞįİȤȩμİȞȘ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȒ ĲȠȣȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, ȕȜȐȕİȢ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ, șȪȜĮțİȢ ıĲȐıȚμȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıİ ıȣȞİȤȒ İʌĮĳȒ μİ ȐȜȜĮ ȣȜȚțȐ.
7. ȋȘμȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ
ȉĮ ıȣȞșİĲȚțȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȣĮȓıșȘĲĮ ıĲĮ țĮȪıȚμĮ, ĲĮ ȜȚʌĮȞĲȚțȐ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ
ȤȡȒıȚμȠȣȢ ıĲȚȢ ȠȚțȠįȠμȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ įȚĮȜȪĲİȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȐ.
8. ȋȡȩȞȠȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ. ǼʌȚȕĮȡȣȞĲȚțȠȓ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ İȓȞĮȚ Ș ȑțșİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ țĮȚ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȣȢ μİ șȪȜĮțİȢ ıĲȐıȚμȠȣ
ȞİȡȠȪ.
ǼʌȓıȘȢ įȑȤȠȞĲĮȚ İʌȚșȑıİȚȢ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, ĲȡȦțĲȚțȐ, ʌĲȘȞȐ țĮȚ ȐȜȜĮ μȚțȡȐ ȗȫĮ.

4.2 ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ įȫμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ țȣȡȓȦȢ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ
ȣįȡĮĲμȠȪȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, Įʌȩ ĲȘ įȚĮʌȩĲȚıȒ ĲȠȣȢ μİ ȞİȡȐ, Įʌȩ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ
İʌǯ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ĲȠȣȢ, ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ μȩȞȦıȘȢ).
4.2.1 ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
4.2.9) įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ.


ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ



ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ



ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ.

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ
Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ Įʌȩ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ.
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4.2.2 ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 țĮȚ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮʌȠĲȚıĲİȓ μİ Ȟİȡȩ
țĮȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ (ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ). ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ȣȖȡȠȪ
ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
1. ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ. ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ
İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȠȪ.
2. ǹʌȩ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȠʌȑȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 100
ȑȦȢ 120 ĮȞȐ m2) ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ
ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ Ȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩĲĮȞ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
4.2.3 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĲȪʌȠȚ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ:


ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ.



ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıȐȖİĲĮȚ ĮȑȡĮȢ

ȅ ʌȡȫĲȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮȞȐ 60 μİ 80 m2 țĮȚ Ƞ įİȪĲİȡȠȢ ȑȞĮȢ ȖȚĮ țȐșİ įȪȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȪʌȠȣ.
4.2.4 ȈĲȡȫıȘ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ, ȩĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ (İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ.
(ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȘȢ μȩȞȦıȘȢ)
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ :


ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȠȣ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,6 mm μĮȚĮȞįȡȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȕȐșȠȣȢ ȞİȣȡȫıİȦȢ
6 mm, ȚțĮȞȐ ȞĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5000 kg/m2 .



ǹʌȩ įȚʌȜȐ İȚįȚțȐ ĳȓȜĲȡĮ (įȪȠ ʌȚȜȒμĮĲĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ) μİ İȞįȚȐμİıȘ ıĲȡȫıȘ țȜȦıĲȫȞ
ʌȠȜȣĮμȚįȓȠȣ ĲȡȚıįȚȐıĲĮĲȘȢ įȠμȒȢ ȚțĮȞȒȢ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1500 kg/m2

4.2.5 ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ
ȆȜȐĲȠȣȢ 15 cm ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ.
4.2.6 ȆȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 170 gr/m2
ȉȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ ĲȠȣ Įʌȩ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ) Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȦȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
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4.2.7 ȂİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ȂİμȕȡȐȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚİȜİȪıİȦȢ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ĲȘȞ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
4.2.8 ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ
 ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İʌȓ ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.



x

Ȃİ ʌȜȒȡȘ ʌȡȩıĳȣıȘ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

x

ǹțȩȜȜȘĲİȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ʌȚȜȒμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.6

ǹʌȩ μİμȕȡȐȞİȢ P.V.C. ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ĮțȩȜȜȘĲİȢ.

4.2.9 ȈĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ Ȓ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ
ȀĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’
İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ țȜȓıȘȢ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813 - ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ – ȊȜȚțȩ
İʌȚțȐȜȣȥȘȢ – ǿįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ – Screed material and floor screeds – Screed
material – Properties and requirements, țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȜȠȖȘ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.
ǼʌİȚįȒ ĲĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ țĮȚ țȣȥİȜȦĲȐ țȠȞȚȠįȑμĮĲĮ ĮȣȟȐȞȠȣȞ ĲȘȞ ȠȟİȓįȦıȘ ĲȠȣ μȓȖμĮĲȠȢ ĲȘȢ
ĮıĳȐȜĲȠȣ ĲȦȞ μİμȕȡĮȞȫȞ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲ’ İȟĮȓȡİıȘ
μȩȞȠ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș ȤȡȒıȘ ȕĮȡȪĲİȡȦȞ ȣȜȚțȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȜȩȖȦ ıĲĮĲȚțȒȢ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ĲȘȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮĲĮıțİȣȒ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ)
ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİμĮ Įʌȩ İȜĮĳȡȩʌİĲȡĮ Ȓ Įʌȩ ʌİȡȜȓĲȘ ȖȚĮĲȓ ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ μİȖȐȜİȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ. īȚĮ ĲȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȜȩȖȠ,
ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȑĲȠȚμȦȞ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ μİ μȘ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐ İȜĮĳȡȠȕĮȡȒ ĮįȡĮȞȒ
ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȉĮ ȑĲȠȚμĮ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįȑμĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țȜȓıİȦȞ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞȒșȦȢ ȤĮμȘȜȑȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ, İȞĲȠȪĲȠȚȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĮȣĲȩ İĳȚțĲȩ, İʌȚșȣμȘĲȩ İȓȞĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȃ 13813 țĮȚ įȒȜȦıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ CE.
ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:
Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȤȫȡȦȞ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ıĲȠ ȜȩȖȠ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞȘȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ W ıİ gr/h ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȡȣșμȩ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ
ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȃ ıİ m3/h.
īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ țĮșȠȡȚıμȠȪ İȞȚĮȓȦȞ țĮȞȩȞȦȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ (İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ Ȓ ıĲȘ
μȐȗĮ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ) ȠȚ ȤȫȡȠȚ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ıİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȪʌȠȣȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ:


ȋȫȡȠȢ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N  2.5 gr/m3. ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ʌȠȣ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ Ƞ ĮİȡȚıμȩȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠȢ, ȫıĲİ Ș İıȦĲİȡȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞȫĲİȡȘ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ
İȟȦĲİȡȚțȒȢ.



ȋȫȡȠȢ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 2.5 < W/N  5 gr/m3.



ȋȫȡȠȢ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ 5.0 < W/N  7.5 gr/m3.



ȋȫȡȠȢ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ȩʌȠȣ W/N > 7.5 gr/m3.
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ȀĮĲȐ ȖİȞȚțȩ țĮȞȩȞĮ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮĲȠȓțȘıȘȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ȡȣșμȠȓ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.


ȀĲȓȡȚĮ ȤĮμȘȜȒȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ ȖȡĮĳİȓȦȞ ʌȠȣ įİȞ țȜȚμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ, ĲĮ ıȤȠȜİȓĮ
ȘμİȡȒıȚĮȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ, ȠȡȚıμȑȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İȟȠʌȜȚıμȑȞİȢ μİ İȜİȖȤȩμİȞȠ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ țĮȚ İȚįȚțȐ
ıȣıĲȒμĮĲĮ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣȢ ʌȠȣ μȩȜȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ
(ʌ.Ȥ. ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȒȡİȢ țȠȣȗȓȞĮȢ).



ȀĲȓȡȚĮ μȑıȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
țȠȣȗȓȞİȢ țĮȚ ȠȚ ȣȖȡȠȓ ȤȫȡȠȚ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ.



ȀĲȓȡȚĮ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ țĮĲȠȚțȚȫȞ μİ μȑĲȡȚȠ ĮİȡȚıμȩ, μİ ȣʌİȡțĮĲȠȓțȘıȘ
țĮșȫȢ țĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ.



ȀĲȓȡȚĮ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ: ȊʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ țĲȓȡȚĮ, țȪȡȚĮ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȐ, ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ȣȥȘȜȒȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ țĲȓȡȚĮ μİ țȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȢ ȣȖȡȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ Ȓ țĲȓȡȚĮ
țȠȜȣμȕȘĲȘȡȓȦȞ.

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ İȜĮĳȡȠıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.

4.3 ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ
4.3.1 ȀȩȜȜİȢ
Į) ǹıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ μİ įȚĮȜȪĲȘ, șİȡμȒȢ Ȓ ȥȣȤȡȒȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ȕ) ǹıĳĮȜĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȑȢ
Ȗ) ȈȣȞșİĲȚțȫȞ ȡȘĲȚȞȫȞ μİ įȚĮȜȪĲȘ Ȟİȡȩ
į) ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒ țȩȜȜĮ
4.3.2 ȂȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 3 ȑȦȢ 6, ıȤȒμĮ 7, ıȤȒμĮ 12 țĮȚ 14)
ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ Įʌȩ ıĲİȜȑȤȘ (ȕȓįİȢ) ıȪȞįİıȘȢ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ
țĮĲĮıțİȣȒ įȚĮ μȑıȠȣ ȤȚĲȦȞȓȠȣ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ȠʌȑȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
ȅȚ ȡȠįȑȜİȢ Ȓ ȠȚ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞİȢ Ȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ μİ țȡȐμĮ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ – ȥİȣįȐȡȖȣȡȠȣ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 70 mm țĮȚ ȞĮ ĳȑȡȠȣȞ ȠμȩțİȞĲȡİȢ
ĮȣȜĮțȫıİȚȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȚıȤȦȡİȓ ıĲȚȢ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞİȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ıțȐĳȘ Ȓ İȟȐȖȦȞȘ
țİĳĮȜȒ ĲȘȢ ȕȓįĮȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ ʌȜȘȖȦșİȓ Ș ıĲİȖȐȞȦıȘ, ȜȩȖȦ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ ĲȘȢ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
ȡȠįȑȜĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȓıȠ μİ 0,75 mm țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıĲȡȠȖȖȣȜİμȑȞİȢ ĮțμȑȢ.
ȅȚ ĲİĲȡȐȖȦȞİȢ ʌȜĮțȑĲİȢ (ʌȐȞĲȠĲİ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ țİȞĲȡȚțȒ ıțȐĳȘ), șĮ ȑȤȠȣȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȚıȠįȪȞĮμȘ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ıĲȡȠȖȖȣȜȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ.
4.3.3 ǼȜĮĳȡȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ʌȜȑȖμĮĲĮ
īĮȜȕĮȞȚıμȑȞĮ İȞ șİȡμȫ (EN 10244-2: Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic coatings on
steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings -- ȋĮȜȪȕįȚȞĮ ıȪȡμĮĲĮ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ıȣȡμȐĲȦȞ ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȤĮȜȪȕįȚȞȦȞ ıȣȡμȐĲȦȞ μİ μȘ ıȚįȘȡȠȪȤĮ μȑĲĮȜȜĮ - ȂȑȡȠȢ 2: ǼʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ Ȓ
țȡĮμȐĲȦȞ ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ) ıȣȖțȠȜȜȘĲȐ ıȪȡμĮĲĮ ĭ  1,2 mm μİ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩ ȕȡȩȤȠ 25x50 mm ıİ ĳȪȜȜĮ Ȓ
ȡȠȜȐ.
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4.4 ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ - įİȓȖμĮĲĮ
ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ (ȕȜ. İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ). ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ
İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ μȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.5 ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ. ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ
ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ
ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ
Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ
ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ
ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ
ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
țĮȚ ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ Ȓ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.

4.6 ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ
ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ.

4.7 ȈȣȞİȡȖİȓȠ
ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Eȁȅȉ ȉȆ ȣʌȩ ĲȘȞ
țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
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Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ İȜĮȤȓıĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 5 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

4.8 ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ĲμȘμĮĲȚțȐ țĮĲȐ ȠȜȠțȜȘȡȦμȑȞĮ ȩμȦȢ ĲμȒμĮĲĮ. ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țȐșİ ĲμȒμĮĲȠȢ șĮ
ĮȡȤȓȗȠȣȞ μȩȜȚȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
μȠȞȦșİȓ, ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȘșİȓ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ĮȞĲȠȤȑȢ țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ĲȣȤȠȪıĮ ʌİȡȚİȤȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ
ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ - İȜİȖȤșİȓ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ ĲĮ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ țĮșĮȡȚıĲİȓ Ș ʌİȡȚȠȤȒ.

ȐȤȡȘıĲĮ ĲȦȞ

ǼʌȓıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μȑȡȚμȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İʌȠμȑȞȦȞ ıĲĮįȓȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ʌȠȣ
țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ.

4.9 ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ǼȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ șİȡμȠμȠȞȫȞȠȞĲĮȚ ȑȤİȚ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ, țȠȞȚȠįİμȐĲȦȞ țĮȚ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ (ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4
İȕįȠμȐįİȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣȢ) țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ĲȣȤȩȞ ȣȖȡĮıȓĮ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȟİȡȐ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ĲĮ ıĲȡĮȖȖȓıμĮĲĮ İʌȩμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȜȪμμĮĲĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȫȞ ĲȠȣȢ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȞ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮ, μİ įȚĮĳȠȡȐ
μȓĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ǼʌȚĲȩʌȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ İȐȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤȣĲȒ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ.
ȆȡȠıȦʌȚțȩ, ȣȜȚțȐ țĮȚ İȜĮĳȡȐ μİĲĮĳȠȡȚțȐ μȑıĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ
ʌȐȞȦ ıİ ĮțȐȜȣʌĲİȢ μȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıțȜȘȡȐ įȐʌİįĮ (ȟȪȜȚȞĮ
μĮįȑȡȚĮ, ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ țȜʌ.).
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ įȣıμİȞİȓȢ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ.

4.10

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ, ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȐįİȚİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ, șĮ
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ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

4.11

ȋȐȡĮȟȘ - ȑȜİȖȤȠȢ - ĮʌȠįȠȤȒ

Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȖȞȫμȠȞĮ ĲȘȞ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩ țĮȜȪĲİȡȘ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ
șİȡμȠȖİĳȣȡȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȒ ıʌĮĲȐȜȘ ĲȠȣ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ (ʌȜȐțİȢ, ʌĮʌȜȫμĮĲĮ țȜʌ.) ȣȜȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ʌȡȠıȠȤȒ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȞıȦμȐĲȦıȘȢ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ıțİȜİĲȫȞ ȖȚĮ İʌİȞįȪıİȚȢ
ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȠȡȠĳȫȞ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȜĮȤȚıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ĲĮ μȚțȡȐ țȠμμȐĲȚĮ
ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ țĮȚ ȠȚ ȐıțȠʌȠȚ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȓ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ țĮȚ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ: Ș țĮȜȜȓĲİȡȘ
įȣȞĮĲȒ İʌĮĳȒ μİ ĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȠȚ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșμİȢ țĮȚ ȠȚ ıȦıĲȑȢ țȜȓıİȚȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
Ǿ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȜȜȠȪ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. ȅ
İȡȖȠȜȐȕȠȢ șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ȩ, ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ıĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ.

4.12

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȆȜĮȓıȚĮ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ȥİȣĲȩțĮııİȢ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıțİȜİĲȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ȠȡȠĳȫȞ, ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ, ʌȡȩıșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȐȞȦ țĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȠȓȤȠȣȢ, ĲĮ įȫμĮĲĮ, ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ
ıĲȑȖİȢ, țĮʌȞȠįȩȤȠȚ, ĮİȡĮȖȦȖȠȓ, ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țȜʌ. ʌȠȣ įȚĮĲȡȣʌȠȪȞ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ șĮ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ȓ șĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ μİ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ țİȞȐ țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ȖȚĮ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ țĮȚ ĮȣĲȐ
țĮĲȐ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ıĲȐįȚȠ İȡȖĮıȚȫȞ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

4.13

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ

ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ıĲȡȦșȠȪȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȖȞȑȢ, ȖİȡȑȢ,
İʌȓʌİįİȢ, ȠμĮȜȑȢ, țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȕȜĮʌĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ıȦıĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ. ǼĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ, ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȣʌĮȓĲȚĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȊȖȡȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȪȖȡĮȞıȘ țĮȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıȠȣȞ
ĲİȜİȓȦȢ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ, ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣʌȠȜİȓμμĮĲĮ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ıĮșȡȐ ĲμȒμĮĲĮ,
İȟȠȤȑȢ, ȠȡȣțĲȑȜĮȚĮ țĮȚ įȚĮȜȪĲİȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ țȠȚȜȩĲȘĲİȢ ȞĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ μİ ȜİʌĲȐ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ.
ǵμȠȚĮ μİ ȜİʌĲȐ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲĮ Ȓ ȜİʌĲȐ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ țȠȞȚȐμĮĲĮ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ İțĲİĲĮμȑȞİȢ
ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ.
ȀĮĲȐ ĲȚȢ İʌȚıțİȣȑȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ıĲȚȢ İʌȚıțİȣĮȗȩμİȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ȞĮ μȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ İʌȚįİȡμȓįĮ (ʌȑĲıĮ) Įʌȩ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

5.1 ȀĮșȠȡȚıμȩȢ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣȢ, ıİ įȫμĮĲĮ țȜȓıȘȢ < 5%.
5.1.1

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ȂȘ ȕĮĲȩ įȫμĮ) μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ
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ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
1. ǿȞȫįİȢ ȣȜȚțȩ (ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ – ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ)
ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ:
Į)

μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ıİ ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 Kpa

ȕ)

ʌȡȩıșİĲȘ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȘ İʌȚįİȡμȓįĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȞĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ Ș
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ ʌȐȞȦ ıİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ), (ȕȜȑʌİ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.2.1. țĮȚ 4.2.2. ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ).
2. ĭȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ
Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
Į) ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ șĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ įİȞ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ
țĮĲĮıĲȡȑȥİȚ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȕ) ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣįȡȠįȚĮȜȣĲȑȢ țȩȜȜİȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ ĲȘ țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ʌȚșĮȞȒȢ ȣĳĮȡʌĮȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ.
3. ĭȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ (ȕ).
4. ȆȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮȧȞȫȞ (ıȩțȠȡȦȞ).
5.1.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ
įȫμĮĲȠȢ,


ĬĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȟȪȜȚȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2 μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ. ȉȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ĮȣĲȩ șĮ ıĲİȡİȦșİȓ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ șĮ ȑȤİȚ İμʌȠĲȚıĲİȓ
ȑȞĮȞĲȚ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țĮȚ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.



ȂİĲȐ ĲȘ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ
1 țĮȚ 2 ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.



Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ıĲȡȫıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
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1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
2. ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Įʌȩ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ
3. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ
4. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
7. țȩȜȜȘıȘ μİ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
8. țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ
8.1 ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ (PRIMER)
9. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȤȦȡȓȢ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
10. ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ
ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ
17. μİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ
18. İȚįȚțȩ ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
3.1 İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ
3.2. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
ȉȠ ıȤȒμĮ 1 įȚĮĳȑȡİȚ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 2 μȩȞȠ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ.
ȆİȡȚȠȡȚıμȠȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ
ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 5.1.1 țĮȚ 5.2.2 ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȩĲĮȞ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
1. Įʌȩ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ Ș șİȡμȚțȒ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ 2 m2 C/W
2. Įʌȩ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞİȢ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ,
șĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȠȚ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ R2 (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ)



Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ μİ 2 m2 C/W.

3. Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞİȢ μȩȞȠ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ, șĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ ȑȤİȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 m2 C/W ȠȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ R2.

4. Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȜĮıĲȠμİȡİȓȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ SBS İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞİȢ μȩȞȠ μİ
ĳȜȩȖȚıĲȡȠ țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȖȚĮ ȞĮ İʌȚĲȡĮʌİȓ ıĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ ȑȤİȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 m2 C/W ȠȚ
ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ R3.

ȈȘμİȓȦıȘ:
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1. ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ:
ȅȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȓ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ (1) țĮȚ (2),
ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ İțİȓȞȠȣ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ, ȜȩȖȦ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ


ıİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ įȚĮĳȠȡȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ



ıĲȚȢ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ, ȖİȞȚțȐ, ȤĮȜĮȡȫıİȚȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȠμȒ ĲȠȣȢ ȠʌȩĲİ șĮ İȓȞĮȚ İȣȐȜȦĲİȢ
ıĲȚȢ ıĲĮĲȚțȑȢ țĮȚ įȣȞĮμȚțȑȢ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ȦȢ țĮȚ įȚȠȜȚıșȒıİȚȢ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ.

2. ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ R2 țĮȚ R3 ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ
ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ R2 țĮȚ R3 ĲȦȞ ĮıĳĮȜĲȚțȫȞ μİμȕȡĮȞȫȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ Union
Europeenne pour l’ Agrement Technique dans la Construction (UENATC) ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
Directives Generales pour l’ agreement des revetements d’ etancheite des toitures μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĲȑııİȡȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ İȞįİȓȟİȚȢ R1 ȑȦȢ R4
ȩʌȠȣ țȐșİ ȑȞįİȚȟȘ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ıĲȐșμȘ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ȑȞįİȚȟȘ L țĮȚ ıĲȐșμȘ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ μİ ȑȞįİȚȟȘ I ȩʌȦȢ ıȣȞȠʌĲȚțȐ İμĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1.
ȆȓȞĮțĮȢ 1
ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ

ȈĲȐșμȘ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ıĲĮĲȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

R1 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L1 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ1 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

R2 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L2 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ2 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

R3 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ3 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

R4 ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ

L4 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

țĮȚ

ǿ4 ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ

ȈĲȐșμȘ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ

ȅȚ ıĲȐșμİȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ μȩȞȠ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ L2 șĮ ʌȡȑʌİȚ įİȓȖμĮĲĮ ȣȜȚțȠȪ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
μȠȡĳȒ ĲȘȢ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞĮ ıİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ 25 kg/m3 ȞĮ μȘ
įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ İȟĮıțİȓĲĮȚ ĳȠȡĲȓȠ 7 kg įȚĮ μȑıȠȣ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĳĮȓȡĮȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 10 mm
ĮȜȜȐ ȞĮ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ ȖȓȞİȚ 15 kg.
īȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ L3 șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȞĮ μȘ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 15 kg
ĮȜȜȐ ȞĮ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ıİ ĳȠȡĲȓȠ 25 kg.
īȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ ǿ2 įİȓȖμĮĲĮ ȩʌȦȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ L2 ȞĮ μȘ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ȩĲĮȞ μİ İȚįȚțȒ ıȣıțİȣȒ
țȡȠȪıȘȢ İȟĮıțİȓĲĮȚ İȞȑȡȖİȚĮ 9 JOULES μİ ȑμȕȠȜĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ȘμȚıĳĮȚȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ 15 țĮȚ 30 mm.
īȚĮ ĲȘ ıĲȐșμȘ ǿ3 ȠμȠȓȦȢ ȦȢ ȐȞȦ ĮȜȜȐ μİ ȘμȚıĳĮȚȡȚțȑȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ 8, 10, 12 mm.
5.1.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ Ȓ Įʌȩ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ, μİ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȕĮĲȐ įȫμĮĲĮ), μİ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ıĲȘșĮȓȠ
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ:
1. ǿȞȫįİȢ ȣȜȚțȩ (ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ – ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ) μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲȐ ĲȠȣ Įʌȩ ĲĮ
ĳȠȡĲȓĮ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ įȫμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ĲȠȣ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ,
ȦȢ țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
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2. ĭȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲĮȟȪ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ ĮȞİȟĮȡĲȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
3. ĭȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
4. ȆȜȐțİȢ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ μİ
ʌĮȡİμȕȠȜȒ μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ıĲİȖȐȞȦıȘȢ, ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
5.1.4 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
Ǿ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ (İțĲȩȢ İȟĮȚȡȑıİȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.9)
ȐȠʌȜȠ Ȓ ȠʌȜȚıμȑȞȠ (ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ) ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ
ĮȡμȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȦȞ ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.
ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.
ȆȐȞĲȦȢ ĲȠ ʌȜȑȠȞ įȩțȚμȠ ȖȚĮ ĲȘ șȑıȘ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ĲȘȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȒȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ș ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ).
5.1.5 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıİ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
Ǿ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ...) șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ Įʌȩ ĲĮ ıĲȘșĮȓĮ ĮȡμȠȓ, ȦȢ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠȚ ĮȡμȠȓ, İĳ’ ȩıȠȞ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ ıȤȘμĮĲȚȗȩμİȞȦȞ
ȠȡșȠȖȫȞȚȦȞ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 18 m.
Ǿ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ). ȉȠ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. ǻȓȞĮĲİ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮʌȠıĲȡĮȖȖȚıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.4 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
ȂİĲĮȟȪ ıĲȡȫıȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȡȫıȘ ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ
(ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
5.1.6 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ
ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ:
1. ȅȚ įȠțȠȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ İȟİȤȩȞĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ įȠțȫȞ.
2. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ
ʌȡȠʌȜȐțĮȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm Ȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ:
Į.

Ǿ ʌȡȠʌȜȐțĮ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ μİ ĲȠȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȠʌȜȚıμȩ ĲȘȢ ȦȢ țĮȚ μİ ĲȠȞ
ȠʌȜȚıμȩ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ıİ ĮȞĮμȠȞȒ Įʌȩ ĲȘȞ țȣȡȓȦȢ ʌȜȐțĮ.

ȕ.

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
4.2.5 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ) țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȞĮ țȜİȓıȠȣȞ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ
ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ.
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 9 ȑȦȢ 12 ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).

Ȗ.

20

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲİȓ ʌȡȠʌȜȐțĮ μʌȠȡİȓ Ș İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ, ȩʌȦȢ ȑȤİȚ İʌȚțȡĮĲȒıİȚ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ
ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ:

-

Ȓ șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȠʌȜȚıμȑȞȠ țȠȞȓĮμĮ İʌȓȤȡȚıȘȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 4 cm

-

Ȓ șĮ İʌȚȤȡȚıĲİȓ μİ İȚįȚțȩ țȠȞȓĮμĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ıȠȕȐȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ μİ ȕȐıİȚ ĲȠȞ
ʌİȡȜȓĲȘ, ȕİȡμȚțȠȣȜȚĲȒ, țĲȜ.)
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-

Ȓ șĮ İʌİȞįȣșİȓ μİ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ

-

Ȓ ĲȑȜȠȢ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȚįȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ İʌȑȞįȣıȘ
ʌȣȡȐȞĲȠȤȘȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ.

3. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ Ȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ʌȡȠıȠȤȒ
(İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘ ıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȠȣ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪ ĲȘȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ȚįȓȦȢ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ ĲȘȢ.
4. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ įȠțȠȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ İȟȑȤȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ țĮȚ ĮȣĲȠȓ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ Ȓ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ıȤİĲȚțȐ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ).
5.1.7 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ:
1. ȃĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌȜȐțĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ ĳȑȡİȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ Ȓ ĮȜȠȣμȚȞȩȤĮȡĲȠ).
2. Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ĲȦȞ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮȚ ĮȣĲȐ șĮ ȑȤȠȣȞ șİȡμȠμȠȞȦșİȓ μİ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ.
3. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, ȫıĲİ μİ
ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ȞĮ ıȣμʌȚİıșİȓ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȟȠȣȞ țİȞȐ țȐĲȦ țĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȢ μȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țİȞȫȞ țĮșȓıĲĮĲĮȚ İʌȚĲĮțĲȚțȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ
ȖȪȡȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ (ʌȠȣ țĮȞȠȞȚțȐ șĮ μİȚȦșȠȪȞ μİ ĲȘ ıȣμʌȓİıȘ ĲȠȣ
ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ μİ μİĲȐȕĮıȘ.
4. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ țĮșȠȡȚıșİȓ țĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȘȢ
șȑıȘȢ ĲȠȣ ıȘμİȓȠȣ įȡȩıȠȣ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȐȤȠȣȢ țĮĲȐ ʌȠȜȪ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ĲȦȞ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȦȞ įȠțȫȞ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ʌȜȐțĮ
ıȣμʌȚİȗȩμİȞȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
5. Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ șĮ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ μİ ʌȣȡȐȞĲȠȤİȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ ʌȠȣ șĮ ıĲİȡİȫȞȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ İȚįȚțȩ ıțİȜİĲȩ ĲȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȠȡȠĳȒȢ.
(ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 13 ȑȦȢ 14 ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ).
5.1.8

ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȚįȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮȚ ıȘμİȓȦȞ įȫμĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ȀȫįȚțĮ ǼĳĮȡμȠȖȒȢ 1415 Ǽȁȅȉ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚμȑȞĮ:


ȖȚĮ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ıĲȘșĮȓȦȞ: ıȤȒμĮĲĮ 12.14, 12.16, 12.18



ȖȚĮ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ: ıȤȒμĮĲĮ 12.28 ȑȦȢ 12.39



ȖȚĮ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ: ıȤȒμĮĲĮ 12.48 ȑȦȢ 12.51



ȖȚĮ ĲȚȢ įȚİȜİȪıİȚȢ ĮȖȦȖȫȞ Įʌȩ ĲȠ ǻȫμĮ: ıȤȒμĮĲĮ 12.54 ȑȦȢ 12.57



ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞİıĲȡĮμμȑȞȠȣȢ įȠțȠȪȢ: ıȤȒμĮ 12.59

5.2 ȀĮșȠȡȚıμȩȢ İȓįȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ įȫμĮĲĮ –
ıĲȑȖİȢ țȜȓıȘȢ > 5%
5.2.1 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ, Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ Ȓ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ.
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1. ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
Į.

Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
(İĳ’ ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ) ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5
gr/m3 (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ıȘμİȓȦıȘ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.9 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)

ȕ.

İʌȓ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȕȜȑʌİ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.2.1 țĮȚ 4.2.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ) ȩĲĮȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3

2. ȈȪıĲȘμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ
Į.

ȕ.

İʌȚțȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣ 40% ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ:


Ǽʌȓ ĲȘȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ



Ǽʌȓ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȖȚĮ ĲȠ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ)

μȩȞȠ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȜȓıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 100%:


ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ



ȆȣțȞȩĲȘĲĮ ıĲȘȡȓȟİȦȞ:
ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȦȢ İȟȒȢ:
ǲȞĮ ıĲȒȡȚȖμĮ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ țȐșİ ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ μȘ ȣĳĮȡʌĮȖȒ Įʌȩ
ĲȠȞ ȐȞİμȠ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ), (ȈȤȒμĮ 7)
ȈĲȘȞ įİȪĲİȡȘ Ȓ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ):
6 ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȞȐ m2 ıĲȚȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ıİ ʌȜȐĲȠȢ
1,0 m. (ȈȤȒμĮ 3)
5 ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ĮȞȐ m2 ıĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲμȒμĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ȈȤȒμĮ 3).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6.

Ȗ.

İʌȚțȩȜȜȘıȘ μȩȞȠ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ țĮȚ ȖȚĮ țȜȓıİȚȢ μİĲĮȟȪ 40% țĮȚ 100% İĳ’ ȩıȠȞ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȟȪȜȚȞĮ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
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ȈȤȒμĮ 3

ȈȤȒμĮ 5

ȈȤȒμĮ 4

ȈȤȒμĮ 6
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ȈȤȒμĮ 7

1. ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
2. ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
3.1 ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ
3. șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ Ȓ ĳȜȩȖȚıĲȡȠ
6. ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
7. įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
8.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

9.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

10. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
13. İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ
ȈȤȒμĮ 8

14. ȟȪȜȚȞȠ țĮįȡȩȞȚ
15. ʌȜĮțȑĲĮ μİ ȞİȣȡȫıİȚȢ țĮȚ ıțȐĳȘ
μȘȤĮȞȚțȠȪ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ
16. țȠȓȜȘ μİĲĮȜȜȚțȒ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒ įȚĮĲȠμȒ

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ
ıĲİȖȐȞȦıȘ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȕȜȑʌİ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ țİȓμİȞȠ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
5.2.2 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 9 ȑȦȢ 12 ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ:
1.

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

2.

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
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3.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

3.1.

ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ĮıĲĮȡȫμĮĲȠȢ

4.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲȡȫıȘ 9

5.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȘ įȚȐĲȡȘĲȘ ıĲȡȫıȘ 9

6.

șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

7.

ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ

8.

įȚʌȜȒ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ

9.

įȚȐĲȡȘĲȠ ȤĮȡĲȓ Ȓ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

10.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

11.

ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

12.

ʌȡȠʌȜȐțĮ

13.

ıĳȡȐȖȚıȘ ȠʌȒȢ įȚȩįȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

14.

ȠʌȜȚıμȩȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ıİ ĮȞĮμȠȞȒ

15.

ʌȜĮțȑĲĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.2)

5.2.3 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ..
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 13 țĮȚ 14).

ȈȤȒμĮ 9
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ȈȤȒμĮ 10

ȈȤȒμĮ 11

ȈȤȒμĮ 12

ȈȤȒμĮ 13
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ȈȤȒμĮ 14

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ 7 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ
İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.
1.

ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

2.

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ

3.

șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

3.1.

ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ

4.

įȓȠįȠȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ įȚĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠȣ 9.

5.

įȓȠįȠȢ șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ įȚĮ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĲȠȣ 9.

6.

İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

7.

ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ

8.

ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ, μȠȞȒ Ȓ įȚʌȜȒ

9.

įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

10.

ʌȡȫĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
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11.

ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĮȣĲȠʌȡȠıĲĮıȓĮ

12.

ʌȡȠʌȜȐțĮ

13.

ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ

14.

ĮȞȐȡĲȘıȘ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ

15.

ʌȜĮțȑĲĮ

16.

İȞįİȚțĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ

5.2.4 ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, ĮȜȜȐ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ
ȆĮȡȩμȠȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:
1. Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ıĲİȖĮıμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.
2. ȉȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ șĮ ȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȐȤȠȢ 4 cm.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.7 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
(ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 15 ȑȦȢ 21).
5.2.5 ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ țĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2.

ȈȤȒμĮ 15

28
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ȈȤȒμĮ 16
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ȈȤȒμĮ 17

ȈȤȒμĮ 18

ȈȤȒμĮ 19

ȈȤȒμĮ 20

ȈȤȒμĮ 21
Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ 3 țĮȚ 4 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȑĲȠȚȠ ʌȐȤȠȢ ȫıĲİ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ țĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.
ǹ. țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
Ǻ. μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
1. ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ
2. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ

29
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3. ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ
4. ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
5. İȟȘĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
6. ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
7. ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ
8. ĲȐțȠȢ
9. įȠțȓįĮ
10. ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
11. İȞȚıȤȣμȑȞİȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ

6

ǹʌȠįȠȤȒ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ, ıĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.
ȀĮμȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȚȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ
İȡȖȠįȩĲȘ.
ǹʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȩʌȠĲİ
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒ țĮȚ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȆȡȚȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ, İȐȞ ȑȤİȚ
ȣȖȡĮȞșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, ıĲȘ μȐȗĮ țĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ. ǼʌȓıȘȢ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ μİ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țİȞȠȪ
ȩʌȠȣ ĲȩĲİ șĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ μİĲȐȕĮıȘ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ ĮȞȐȜȣıȘȢ
ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ
ǼȈȊǻ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (İȜȜȚʌȒȢ μȩȞȦıȘȢ,
șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, įȚĮȡȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ, țĲȜ.) Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ
țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚʌȡȩıșİĲȘȢ ĮμȠȚȕȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1 ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȦȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
30

31306

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01:2009

Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» țĮȚ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ
ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96 țĮȚ Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):


ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ:Ǽȁȅȉ EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ. ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ. ǻȠțȚμȒ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
įȚȐĲȡȘıȘ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ: Ǽȁȅȉ EN 388:2003: Protective gloves against mechanical
risks -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ țİĳĮȜȚȠȪ: Ǽȁȅȉ EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -ȀȡȐȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.



ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ: Ǽȁȅȉ EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by Ǽȁȅȉ EN ISO 20345:2004 - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜμĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ (ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 20345:2004).

Ȗ) ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȟȚțȠȪȢ ĮĲμȠȪȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ μİμȕȡȐȞȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İȚįȚțȐ
țĮșĮȡȚıĲȚțȐ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ Įʌȩ μȑȡȘ ĲȠȣ ıȫμĮĲȠȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȠ
ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ įİȓțĲȘ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲȠȢ țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ
țĮȚ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. Ǽȁȅȉ EN ISO 7345

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

2. Ǽȁȅȉ EN ISO 9251
ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȈȣȞșȒțİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ -

3. Ǽȁȅȉ EN ISO 9288
μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - ĭȣıȚțȐ

4. Ǽȁȅȉ EN ISO 9346

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ μȐȗĮȢ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

5. Ǽȁȅȉ 1227

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȊȜȚțȐ, ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

6. Ǽȁȅȉ 1203 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ (ȀȀȊȀ)
7. Ǽȁȅȉ 1258

įȠμȚțȐ

ıĲȠȚȤİȓĮ

Įʌȩ

țȣȥİȜȦĲȩ

țȠȞȚȩįİμĮ

ȣįȡȠșİȡμȚțȒȢ

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȢ (ȤȪįȘȞ) ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

8. Ǽȁȅȉ EN 1602
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
9. Ǽȁȅȉ EN 1603/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50%
ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)
10. Ǽȁȅȉ EN 1604/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ
11. Ǽȁȅȉ EN 1605/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞȠ ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥİȦȢ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
12. Ǽȁȅȉ EN 1606/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
İȡʌȣıμȠȪ μİĲȐ Įʌȩ șȜȓȥȘ
13. Ǽȁȅȉ EN 1607
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
14. Ǽȁȅȉ EN 1608
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
15. Ǽȁȅȉ EN 1609/ǹ1ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ İμȕȐʌĲȚıȘ
16. Ǽȁȅȉ EN 13162 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
17. Ǽȁȅȉ EN 13163 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
18. Ǽȁȅȉ EN 13164 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
19. Ǽȁȅȉ EN 13165 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
20. Ǽȁȅȉ EN 13166 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
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21. Ǽȁȅȉ EN 13167 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
22. Ǽȁȅȉ EN 13168 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
23. Ǽȁȅȉ EN 13169 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ(EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
24. Ǽȁȅȉ EN 13170 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
25. Ǽȁȅȉ EN 13171 Ǽ2 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
26. Ǽȁȅȉ EN 13172 Ǽ2

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

27. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 13813 ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ – ȊȜȚțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ – ǿįȚȩĲȘĲİȢ
țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
28. Ǽȁȅȉ EN 822 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ
ʌȜȐĲȠȣȢ
29. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
30. Ǽȁȅȉ EN 824 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ

ʌȡȠȧȩȞĲĮ

ȖȚĮ

țĲȚȡȚĮțȑȢ

İĳĮȡμȠȖȑȢ

-

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ

ĲȘȢ

31. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ șȜȓȥȘ
32. Ǽȁȅȉ EN 12085 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȖȡĮμμȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ
33. Ǽȁȅȉ EN 12086 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ
34. Ǽȁȅȉ EN 12087 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȪįĮĲȠȢ μİ İμȕȐʌĲȚıȘ
35. Ǽȁȅȉ EN 12088 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ μİ įȚȐȤȣıȘȢ
36. Ǽȁȅȉ EN 12089 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ
37. Ǽȁȅȉ EN 12090 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ
38. Ǽȁȅȉ EN 12091 ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
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ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ
İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĳȪȜȜĮ, ʌȜȐțİȢ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ
ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ, ȦȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

2

ȉȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įȠμȒȢ.
ȉȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ
İʌȓʌİįĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.

-

ȉȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȘȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ.

-

ȉȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ, ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ĲȦȞ
İıȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ıĲĮ İʌȓ μȑȡȠȣȢ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ İʌȓʌİįĮ ĮȣĲȫȞ.

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

5
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3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

©

Ǽȁȅȉ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
3.1.1

ǼȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ0,065 W/mK țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ R0.5 m2K/W.
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ ȣĳȒ

3.1.2
Į)

ȈȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıİ ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ:
-

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (XPS)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (AR)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠȣȢ țĮȚ țȠʌȒ ıİ ĳȪȜȜĮ (MPS)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĳȪȜȜĮ ȤȣĲȒȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (EPS Ȓ BPS)

-

ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ (PUR)

-

ȆȠȜȣȧıȠțȣĮȞoȣȡȚțȩ (PIR)

ȕ) ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ:
-

ĭİȜȜȩȢ (ICR)

Ȗ) ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ:

3.1.3

-

ȆİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ȠȡȣțĲȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)

-

ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ (GW)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĮȞȩȡȖĮȞİȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȓȞİȢ (EPB)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (CG)
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ «ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ» șİȡμȚțȒȢ
ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ (ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ Ȝ)

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ, Ș șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ĲȘȞ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, ĲĮ İȜĮĳȡȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ A,B,C μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ʌȣțȞȩĲȘĲİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ĮȞȐȜȠȖİȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ.
3.1.4

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ ĮȑȡĮ

ȅ įȚĮȤȦȡȚıμȩȢ ĮȣĲȩȢ ȚıȤȪİȚ İȚįȚțȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȖȚĮ ȠȡȚıμȑȞİȢ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ ȩʌȦȢ
ʌ.Ȥ. ıĲȘȞ ıĲȑȖȘ.
3.1.5
Į)

6

ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ
ȊȜȚțȐ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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Ǽȁȅȉ

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ.
ȕ)

ȊȜȚțȐ Įʌȩ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ ıİ ĳȪȜȜĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĲȓ μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ, ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȜȓĲȘ) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:

Ȗ)

-

ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ)

-

ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȊȜȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ (İȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

į)

ǿȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:
-

ʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

3.1.6

ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ,
ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ, ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ Ȓ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ) Ȓ ĲȦȞ ȣȖȡȠșİȡμȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ
ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.
ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ țĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ȅȚ İȟȦĲİȡȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1.

ȈĲȠȣȢ ȤȣĲȠȪȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ıțȣȡȩįİμĮ ĳȑȡȠȞĲİȢ țĮȚ μȘ ĳȑȡȠȞĲİȢ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.

2.

ȈĲȠȣȢ įȠμȠȪμİȞȠȣȢ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȓȤȠȣȢ ıİ İȞȚĮȓȠ ʌȐȤȠȢ Ȓ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ İȓĲİ ȦȢ ĳȑȡȠȞĲİȢ, İȓĲİ ȦȢ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȘȡȫıİȦȢ.

3.

ȈĲȠȣȢ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȕĮȡȚȐȢ įȠμȒȢ.

4.

ȈĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȟȘȡȒȢ įȩμȘıȘȢ İȜĮĳȡȚȐȢ įȠμȒȢ.

ȅȚ ȦȢ ȐȞȦ ĲȠȓȤȠȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠȪȢ:
-

ǵʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ «ıĲĮĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ».

-

ǵʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ĲȘȢ «įȣȞĮμȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ».

3.1.7

ȉȠȓȤȠȚ μİ «ıĲĮĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ»

ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ įȪȠ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ:
1.

ȈĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Įʌȩ İȜĮĳȡȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ,
-

İʌȓ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ,

-

ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ,
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-

2.

©

Ǽȁȅȉ

İʌȓ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ.

ȀĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ʌȠȣ įȠμȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ İʌȑȞįȣıȘ Ȓ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȜĮĳȡȠȪ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ,
įȘȜĮįȒ ıİ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ «țĮĲĮȞİμȘμȑȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ».

ȈĲȠȣȢ ʌȡȫĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ĲȠȣȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ
İȜĮĳȡȠȪ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ șİȡμȚțȑȢ ĮȞĲȚıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȣʌȩȜȠȚʌȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȖȚĮ
ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȐȡȤİȚ μȚĮ ĮȕİȕĮȚȩĲȘĲĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĲȚμȒ ĲȠȣȢ (ʌ.Ȥ. ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ μİ țİȞȐ).
ȈĲȠȣȢ įİȪĲİȡȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ĲȠȣȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ


ǹʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ĮʌĮȡĲȓȗȠȣȞ ȑȤȠȣȞ ȣȥȘȜȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȚțȒȢ
ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ.



ǹʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȒ ĲȠȣȢ țĮĲȐıĲĮıȘ: İȐȞ įİȞ ȑȤİȚ İȟĮıĳĮȜȚıșİȓ Ș ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ, įİȞ İȓȞĮȚ
ȕȑȕĮȚȠ ȩĲȚ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĲȚμȑȢ ĲȦȞ ıȣȞĲİȜİıĲȫȞ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ ĲȦȞ İʌȓ μȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ĲȚμȒ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ
șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ U.

3.1.8

ȉȠȓȤȠȚ μİ «įȣȞĮμȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ»

(ǻİȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 – ĮʌȜȫȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ
ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ)
Ȉİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȘȞ ıĲĮĲȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, ȣʌȐȡȤİȚ Ș «įȣȞĮμȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ». ȂȓĮ ĲȑĲȠȚĮ ĲİȤȞȚțȒ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮʌĮȚĲİȓ ȚȞȫįȘ μȠȞȦĲȚțȐ ȣȥȘȜȒȢ įȚĮʌȞȠȒȢ. ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ĲȑĲȠȚĮȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ įȚʌȜȩȢ
įȡȠμȚțȩȢ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ĲȠȓȤȠȢ μİ ʌȣȡȒȞĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ,
ȘȤȠμȩȞȦıȘ, ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĮȑȞĮȠ ĮİȡȚıμȩ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ μȚĮ ĲİȤȞȚțȒ, ʌȠȣ μİ ĮȣĲȒ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș İʌȑμȕĮıȘ ıĲȚȢ ĮʌȫȜİȚİȢ İȞȩȢ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ (ĲȠȣ ĮȑȡĮ ĮİȡȚıμȠȪ) μȑıĮ Įʌȩ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ, ʌȠȣ ĮȞĲȓ ȞĮ
İȚıȑȡȤİĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ μȑıĮ Įʌȩ ĲĮ ıĲȩμȚĮ ĮİȡȚıμȠȪ, (ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȠ ʌĮșȘĲȚțȩ Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ ĮİȡȚıμȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ), įȚĮıȤȓȗİȚ ȑȞĮ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİ ȡȠȒ ıȣȞȒșȦȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ. ȂȚĮ ĲȑĲȠȚĮ įȚĮįȡȠμȒ ĲȠȣ ĮȑȡĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓ μȚĮ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȘ ȡȠȒ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıĲȠ įȚȐȖȡĮμμĮ μİĲĮȕȠȜȒȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ. ǹʌȠĲȑȜİıμĮ İȓȞĮȚ Ș μİȓȦıȘ ĮʌȦȜİȚȫȞ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ȑȞĮȞĲȚ İȞȩȢ
ıĲĮĲȚțȠȪ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ. μİ İȟȘȜĮıμȑȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) ȦȢ țĮȚ 50% ȣʌİȡțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȢ ĮțȩμĮ
țĮȚ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ ĮʌȫȜİȚİȢ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ μȚĮ ĲȑĲȠȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ ȜȩȖȦ șİȡμȠȖİĳȣȡȫȞ.
ȅȚ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ 1 - 3 m/h ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ıĲȘ ıĲȐșμȘ ĮȣĲȒ ĲȦȞ
ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ İȓȞĮȚ ĮμİȜȘĲȑİȢ ĲİȜİȓȦȢ ȠȚ ĮʌȫȜİȚİȢ ĳȠȡĲȓȠȣ.
Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ «įȣȞĮμȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ» ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ȑȞĮ ĲȠȓȤȦμĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ș ȑįȡĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
ĮȑȡĮ. ǹȣĲȒ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ μİĲĮĲȡȑʌİȚ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ıİ İȞĮȜȜȐțĲȘ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ĮȚıșȘĲȒ μİȓȦıȘ
ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ıİ șȑȡμĮȞıȘ μİ ĲȘȞ ȣʌİȡȞȓțȘıȘ ĲȦȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ țĮȚ ĲȘ șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ĳȡȑıțȠȣ ĮȞĮȞİȠȪμİȞȠȣ
ĮȑȡĮ.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ĲȪʌȠȚ «įȣȞĮμȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ» ʌȠȣ ȟİȤȦȡȓȗȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ:


ȉȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ: ĮȑȡĮȢ Ȓ Ȟİȡȩ.



ȉȠȞ ĲȡȩʌȠ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ: ĳȣıȚțȩ (ʌĮșȘĲȚțȩ) Ȓ μȘȤĮȞȚțȩ.



ȉȘ ıȤȑıȘ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ: ĲȠ ȡİȣıĲȩ įȚĮıȤȓȗİȚ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ȠʌȩĲİ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȩ ȡİȣıĲȩ Ȓ ĲȠ ȡİȣıĲȩ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑıĮ ıĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ȑȞĮ țȜİȚıĲȩ țȪțȜȦμĮ ȠʌȩĲİ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İıȦĲİȡȚțȩ ȡİȣıĲȩ.



ȉȘȞ țȪȡȚĮ įȚİȪșȣȞıȘ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȡİȣıĲȠȪ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ Ȓ țȐșİĲĮ ıĲȚȢ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ.
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

ȉȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ μȑıȠȣ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȡİȣıĲȩ: İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, ĮȖȦȖȠȓ Ȓ ʌȠȡȫįİȢ μȠȞȦĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ.

ȈĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȓȤȦȞ μİ șȣȡȓįİȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚȖȠțȜİȚȩμİȞİȢ ȫıĲİ ȞĮ
țĮșȓıĲĮĲĮȚ ĮȞİȞİȡȖȒ Ș ıȣȜȜȠȖȒ șİȡμȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ țĮȜȠțĮȚȡȚȞȠȪȢ μȒȞİȢ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, įİȞ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣȜȚțȩ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ, ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȣ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ
țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ
ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (μȘȤĮȞȚțȑȢ,
ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȤȘμȚțȑȢ) ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1.

4.2

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ - įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 țĮȚ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ (ȕȜ. İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ). ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ), İțĲȩȢ ĮȞ
ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ μȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.3

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ǼʌȓıȘȢ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ
ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG
ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ
ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ
ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code
ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȪȞșİĲȦȞ ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȈȈǼĬ) șĮ ȗȘĲİȓĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ETAG 004.
ȉĮ ȣȜȚțȐ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ
ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ
ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȠțȚμȚȠȜȘȥȓĮ Ȓ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.

4.4

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

4.5

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ, ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȐįİȚİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.

4.6

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-02 ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ İȜĮȤȓıĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 5 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ
ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

ȉĮ İȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĮțȩμĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ Ȓ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ. ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȚțȠįȩμȠȣȢ țĲȓıĲİȢ.
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4.7
4.7.1

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
ǼȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİĲȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ μȒȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ
μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ıĲȠ įȚȐıĲȘμĮ ĮȣĲȩ įȚĮȕȡĮȤİȓ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ȜȩȖȦ ȑȞĲȠȞȦȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȐıİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ İȓțȠıȚ μȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȒ ĲȘȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȥİȣįȠțĮıȫȞ İȓĲİ İȓȞĮȚ ȟȪȜȚȞĮ ĲĮ țȠȣĳȫμĮĲĮ, İȓĲİ μİĲĮȜȜȚțȐ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȐ (ȕȜȑʌİ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.2-5 ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
4.7.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ įȩμȘıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
1.

ǵĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ įȩμȘıȘ ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ țĮȚ ʌȐțĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ĲȗȚȞȑĲȚĮ ıȪȞįİıȒȢ ĲȠȣ μİ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ μİ
İʌȚįȓȦȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȠȣȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȒ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȐ, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠ įȐʌİįȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțĲİșİȚμȑȞȦȞ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ȩȥİȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ
ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠ ʌȩįȚ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.2.6 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

2.

4.7.3

ǵĲĮȞ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ
įȩμȘıȘ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ, ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ĲȗȚȞİĲȚȫȞ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ ıȣȞİȤȒȢ İʌȓȕȜİȥȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲİȤȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ
ĳȪȜȜȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țİȞȐ.
ǼıȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ:
1.

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3.1. ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ
ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ ȥİȣįȠțȐıİȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ Ȓ ȠȚ ĲİȜȚțȑȢ
țȐıİȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ ȑȤȠȣȞ ʌȜȐĲȠȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȜĮμʌĮ.

2.

Ǽĳ’ ȩıȠȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ǼȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠȓȤȦȞ

5.1.1


ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ
ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȡμȓįĮ
ȖȚĮ ȕİȜĲȚȦμȑȞȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȓıȦ țĮȚ μʌȡȠıĲȐ
Įʌȩ ĮȣĲȩ. Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ ȘȤȠμȩȞȦıȘ țĮȚ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ.
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ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȓȤȠȚ ĳȑȡȠȞĲİȢ Ȓ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȤȦȡȓȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ. Ȉİ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.



ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ İȜĮıĲȠμİȡȒ țȩȜȜĮ μİ ıȪȖȤȡȠȞȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ μİ
ȕȪıμĮ įȚʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ (Ș μİȖȐȜȘ țİĳĮȜȒ ıĲȘȡȓȗİȚ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ, Ș μȚțȡȒ μİĲĮȜȜȚțȒ țİĳĮȜȒ
ıĲȘȡȓȗİȚ ĲȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ).



ȅʌȜȚıμȩȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ: μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ



ȀȠȞȓĮμĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ȠȡĮĲȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ: țȠȞȓĮμĮ ʌȐȤȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 20 mm
(ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).

5.1.2

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȜİʌĲȠȪ ĮȞȩȡȖĮȞȠȣ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ȣȐȜȠȣ Ȓ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ș ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ (ETA) ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮĲȐ ETAG 004.



ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȓȤȠȚ ĳȑȡȠȞĲİȢ Ȓ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȤȦȡȓȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ. Ȉİ
ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ.



ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ ȈȈǼĬ țĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ Ǽȉǹ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲȠȞ ȅįȘȖȩ ǼĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ ȆȡȠμȘșİȣĲȒ.

ȈȤȒμĮ 1

12

ȈȤȒμĮ 2
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 1 țĮȚ 2
1. ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
2. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
3. ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ
4. ʌȜĮıĲȚțȩ ȕȪıμĮ įȚʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ
5. μİĲĮȜȜȚțȩ įȓȤĮȜȠ
6. μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
7. ȣįȡĮȣȜȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
10. İȖțȠʌȑȢ ıĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ȈȤȒμĮ 3
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ȈȤȒμĮ 4
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ȈȤȒμĮ 5

ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȘμȐĲȦȞ 3 țĮȚ 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ĳȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
țȩȜȜĮ
İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
ʌȜȑȖμĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ (ĮıĲȐȡȚ İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ĲİȜȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ
ȕȪıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ 9
İȚįȚțȩ ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȡȠĳȓȜ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȘȢ 3.

5.1.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ μİĲĮȜȜȚțȩ Ȓ ȟȪȜȚȞȠ ıțİȜİĲȩ μİ İʌȑȞįȣıȘ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ Ȓ ʌȜȐțİȢ țĮȚ
İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ



ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ, ĲȠȓȤȠȚ ĳȑȡȠȞĲİȢ Ȓ ʌȜȘȡȫıİȦȢ μİ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ
ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ μİ ʌȡȠıșȒțȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȠıμȚțĲȫȞ.



ȉȡȩʌȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 5.1.1. Ȓ 5.1.2.



ȈțİȜİĲȩȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ: ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (μİĲĮȜȜȚțȩȢ Ȓ ȟȪȜȚȞȠȢ)



ǼȓįȠȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

14



ǻȚʌȜȐ ĳȪȜȜĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ĲȪʌȠȣ SANDWICH



ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞİȢ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ İįȡĮȗȩμİȞİȢ İʌȓ İȚįȚțȫȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
įȚĮĲȠμȫȞ ıĲİȡİȠȪμİȞȦȞ İʌȓ ĲȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ıțİȜİĲȠȪ μȘ ȠȡĮĲȫȞ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ʌȜĮțȫȞ



ȆȜȐțİȢ Įʌȩ ıțȜȒșȡİȢ ȟȪȜȠȣ țĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ȣįȡĮȣȜȚțȩ
țȠȞȓĮμĮ.

31324
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009



ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ, İʌİȞįȣμȑȞİȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ μİ İȚįȚțȩ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ
ĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞİȢ țĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ μİ İȚįȚțȩ țȠȞȓĮμĮ.

5.1.4

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ȩʌȚıșİȞ ȠȡșȠμĮȡμȐȡȦıȘȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.



ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.



ȉȡȩʌȠȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ: ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 5.1.1. Ȓ 5.1.2.



ǼʌȑȞįȣıȘ: ʌȜȐțİȢ μĮȡμȐȡȠȣ ıĲİȡİȠȪμİȞİȢ μİ İȚįȚțȐ ĮȞȠȟİȓįȦĲĮ ȡȣșμȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȪμĳȦȞĮ
μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-04-00.

5.1.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ ĲȦȞ ȟȣȜȠĲȪʌȦȞ



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ μİ ȡĮȕįȫıİȚȢ (İȖțȠʌȑȢ), ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȡμȓįĮ



ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȒ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ıĲİȡȑȦıȘ: μİ ȕȪıμĮĲĮ įȚʌȜȒȢ țİĳĮȜȒȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.1.



ȅʌȜȚıμȩȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ: μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ μİ ĲȠ
μİĲĮȜȜȚțȩ įİȪĲİȡȠ ȕȪıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.1.1.



ȀȠȞȓĮμĮ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ: țȠȞȓĮμĮ İʌȓȤȡȚıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 țĮȚ 2).

ȆĮȡȩμȠȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ
ʌȜȘȡȫıİȦȢ țĮȚ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȫȞ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ʌȠȣ ĳșȐȞȠȣȞ ĲȠ 25 ȑȦȢ țĮȚ ĲȠ 30% ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ
ĮʌȦȜİȚȫȞ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȠȣ
ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, μȒțȠȣȢ įȚʌȜȐıȚȠȣ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ ıȪȞșİĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȫıĲİ Ș ʌȡȠıĲȚșȑμİȞȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȠ ĮȣĲȩ İʌȓʌİįȠ μİ ĲȘȞ ȣʌȩȜȠȚʌȘ
İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 6).

ȈȤȒμĮ 6
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Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐįİȚȖμĮ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȒ șȡμȠμȩȞȦıȘ μȩȞȠ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ ĳȑȡȠȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȘȡȫıİȦȢ ȑȤȠȣȞ
İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 6
ǹ. ĲȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ țİȞȠȪ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
Ǻ. Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİȚ μİ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ țĮȚ Ƞ ıȪȞșİĲȠȢ ĲȠȓȤȠȢ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ
1. șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİĲȐ ĲȘ įȩμȘıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
2. șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȠĲȪʌȠȣ
3. İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ȠʌȜȓȗİĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ 2/40/40 Ȓ μİ İȚįȚțȩ ʌȜȑȖμĮ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

5.2
5.2.1

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȣȠ ĲȠȓȤȠȣȢ
īİȞȚțȐ

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İȓĲİ:


Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘ μȑıĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ μİ
ĮİȡȚȗȩμİȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ țİȞȩ.



Ȉİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ įȪȠ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ.

5.2.2

ȆȡȩȕȜİȥȘ Ȓ ȩȤȚ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ

Ǿ ʌȡȩȕȜİȥȘ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ, ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ
įȚĮȕȡȠȤȒ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȟİʌİȡȐıİȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȠȪ țĮĲİȣșȪȞİĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ, İȓĲİ:
1.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠȣ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȠȣ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȩĲĮȞ
ĮȣĲȩ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȘȞ įȚĮʌȩĲȚıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ).

2.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȘȢ įȚĮʌȠĲȚıșİȓıȘȢ μȐȗĮȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȚȞȦįȫȞ ȣȜȚțȫȞ).

3.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȦȞ ĲȗȚȞİĲȚȫȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ȩĲĮȞ ĮȣĲȐ įİȞ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲȠȞ İȞįȚȐμİıȠ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘ.

4.

ǻȚĮμȑıȠȣ ĲȘȢ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ıİȞȐȗ ȩĲĮȞ ȖȚĮ ıĲĮĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ
İȞȚĮȓĮ.

Ǿ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ Ș įȚĮʌȩĲȚıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ:
1.

ȉȠ İȐȞ İȓȞĮȚ Ȓ ȩȤȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞȘ Ș ȩȥȘ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.

2.

ȉȘ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȩȥȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ. īİȞȚțȐ ȑȞĮȢ ĲȠȓȤȠȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȓĮ
«ȣıĲȑȡȘıȘ» ıĲȘ įȓȠįȠ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, țĮșȫȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ μȚĮ İʌĮȞĮȜĮμȕĮȞȩμİȞȘ ʌȡȠıȕȠȜȒ
ȞİȡȠȪ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ, įİȞ ĮȞȑȤİĲĮȚ ȩμȦȢ ĮȣĲȩ ȖȚĮ μİȡȚțȑȢ μȑȡİȢ.

3.

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ: ĲȠ ʌȐȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚȠ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ μȓĮ ȗȫȞȘ,
ʌȑȡĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚİȓıįȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ.

4.

ȉȘ įȠμȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ: ȣȜȚțȐ ĲȠȓȤȦȞ μİ ĮȣȟȘμȑȞȠ ʌȠȡȫįİȢ, μİ ĲȡȚȤȠİȚįİȓȢ ȡȦȖμȑȢ,
ʌĮȖȩʌȜȘțĲĮ İȣȞȠȠȪȞ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ.
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5.

ȉȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ʌȩȡȦȞ țĮȚ țİȞȫȞ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ įȩμȘıȘȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ
İμĳĮȞȫȞ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȫȞ – ȜȚșȠįȠμȫȞ.

6.

ȉȠ ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ıĲȠ Ȟİȡȩ ʌȠȣ İȚıȒȜșİ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ ıİ μȓĮ
ʌİȡȓȠįȠ ȕȡȠȤȒȢ ȞĮ ĮʌȠμĮțȡȣȞșİȓ μİ İȟȐĲμȚıȘ ȩĲĮȞ ıĲĮμĮĲȒıİȚ Ș ȕȡȠȤȒ.

7.

ȉȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșİȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ ȞĮ ʌİȡȐıİȚ ıĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ –
ĲȠȓȤȠȣ: ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ʌȠȣ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ĮȞİʌȓȤȡȚıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ıĲİȖĮȞȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ.

8.

ȉȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȡȦȖμȫȞ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ
ĲȠȞ ĮȞȐȜȠȖȠ ȠʌȜȚıμȩ ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ ʌȐȤȠȣȢ,
ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȠįȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ ȡȠȒȢ
ȞİȡȠȪ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȡȠȒȢ Įʌȩ ĲĮ ȐțȡĮ ʌȠįȚȫȞ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠțȠȜȜȘμȑȞȘ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘ μİ
ĲıȚμȑȞĲȠ, μĮȡμȐȡȚȞȦȞ ʌȜĮțȫȞ ıĲȑȥȘȢ ıĲȘșĮȓȦȞ)

ȈȤȒμĮ 7
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ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 7
1. ıĲȘșĮȓȠ ȤȦȡȓȢ țİȞȐ
2. ıĲȘșĮȓȠ μİ țİȞȐ (țȚȖțȜȓįȦμĮ)


ǵȥİȚȢ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ ȩȥİȦȞ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ ĮʌȩıĲĮıȘ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 30 m Įʌȩ ĮʌȑȞĮȞĲȚ țĲȓȡȚȠ Ȓ Įʌȩ
ĳȣıȚțȩ İμʌȩįȚȠ, șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞİȢ Įʌȩ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.



ȀĮĲȐ ȖİȞȚțȩ țĮȞȩȞĮ, șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȥİȚȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 28 m.



ǵȥİȚȢ μİ İȟȫıĲİȢ țĮȚ ıĲȘșĮȓĮ ȤȦȡȓȢ Ȓ μİ țİȞȩ, İȓȞĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ Ȓ ȩȤȚ, ȩĲĮȞ Ș țĮĲĮțȩȡȣĳȘ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȘȢ ıĲȑȥȘȢ ĲȠȣ ıĲȘșĮȓȠȣ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȗ) Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞȦ İȟȫıĲȘ, Ȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣ ĲȠȚȤȓıțȠȣ
ĲȠȣ İȟȫıĲȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș țĮȚ ș) İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Ȓ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ įȚʌȜȐıȚȠȣ ĲȘȢ ʌȡȠİȟȠȤȒȢ ĲȠȣ
ıĲȘșĮȓȠȣ.

5.2.3

ǹİȡȚȗȩμİȞȠ Ȓ ȩȤȚ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮİȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, ȩĲĮȞ Ƞ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ĲȠȓȤȠȢ ȑȤİȚ μȚțȡȩ ʌȐȤȠȢ (ʌİȡȓʌȠȣ 10 μİ 12
cm) țĮȚ ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İμĳĮȞȫȞ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȦȞ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠʌȜȓȞșȦȞ ĮȣȟȘμȑȞȠȣ
ʌȠȡȫįȠȣȢ Ȓ ȜȚșȠİʌȑȞįȣıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 35 cm).
ȉȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ȤȡȒıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ ĲȠ İȣİȡȖİĲȚțȩ μȠȞĲȑȜȠ ĲȘȢ įȣȞĮμȚțȒȢ μȩȞȦıȘȢ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.1.8). ȅ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Įʌȩ
ĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ĲȠȣ ȩȥȘ, ıĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ ıĲİȖĮȞȒ ĮĲμȠįȚĮʌİȡĮĲȒ
μİμȕȡȐȞȘ. Ǿ įȣȞĮμȚțȒ μȩȞȦıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ μİ μȚțȡȩĲİȡȘ ȩμȦȢ ĮʌȩįȠıȘ ĮțȩμĮ țĮȚ μİ μȘ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ
İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.
ǼȟȦĲİȡȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μİ ĲȗȚȞȑĲȚĮ μİ ĲȠȣȢ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ȓ ȞĮ
İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĮĳĮȞȒ ıȣȞİȤȒ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ
İȣıĲȐșİȚĮȢ.
5.2.4

ȆȐȤȠȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ
ĲȠȓȤȦȞ

ȈĲȠȣȢ įȚʌȜȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ İȞįȚȐμİıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ İȞįȚȐμİıȠ Ȓ ȩȤȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ:


ȃĮ İμĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȠȪĲİ ıĲȠ
ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ.



ȃĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȘșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ İțĲȠȞȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ μȐȗĮ
ĲȠȣ.

1.

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 8). ĬĮ
ʌȡȑʌİȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ RTI ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ) ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȡİȚȢ ĳȠȡȑȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ RTP ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ.
RTI > RTP

2.

18

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ (ıȤȒμĮ 8). ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
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ǹȣȟȐȞȠȣȞ ȩıȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ ȖȓȞİĲĮȚ Ș İȟȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮȚ μİȚȫȞİĲĮȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ RTM
ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĲȠȣ įȚʌȜȠȪ ĲȠȓȤȠȣ.
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: įİȞ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ țĮȞȩȞİȢ İĳȩıȠȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ W/N İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ʌȐȤȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠ
Įʌȩ ĮȣĲȩ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȒ ĲȘȢ ȦȢ ĮȞȚıȩĲȘĲİȢ, șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ.
ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: İĳȩıȠȞ ȠȚ İıȦĲİȡȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ, ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ
ȠȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ
ȣįȡĮĲμȫȞ RDP ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ (İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ıȣμʌȜȘȡȦμȑȞȠ μİ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ) ȞĮ
İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ:
1/ RDP < 0,60 gr/m2 x h x mmHg
ȉȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: İĳȩıȠȞ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘ μİȜȑĲȘ.
3.

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ (ıȤȒμĮ 8).
ȅȚ ʌĮȡȐμİĲȡȠȚ ʌȠȣ İʌİμȕĮȓȞȠȣȞ țȣȡȓȦȢ ıĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ:
1.

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ ĮȡȞȘĲȚțȒ Ș șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ
İȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ Įʌȩ ĲĮ șİȡμȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ (μȐȗĮ țĮȚ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ) ȦȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȂİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȢ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ μİȚȫȞİȚ ĲȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, ĮȣȟȐȞİȚ ȣʌȩ ĲȚȢ
ĮȣĲȑȢ İȟȐȜȜȠȣ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ.

2.

Ǿ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ RDP țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ RDI, ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓıȠȣȞ ĲȘ įȚĮȤĮȚȩμİȞȘ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ȞĮ ĲȘ įȚĮĲȘȡȒıȠȣȞ țȐĲȦ Įʌȩ
ʌĮȡĮįİțĲȒ ĲȚμȒ.
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ įȚĮșȑĲİȚ μİȖȐȜȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ǼĳȩıȠȞ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ RTM ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ ĲȘ ıȤȑıȘ
3 RTM > RTI + RTP
įİȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ įȚȐĲĮȟȘ
ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑȤİȚ ȤĮμȘȜȒ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
ǼȐȞ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ıȣȞșȒțȘ įȘȜĮįȒ İȐȞ İȓȞĮȚ
3 RTM < RTI + RTP
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȪȠ İʌȩμİȞȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ:
İȓĲİ μİȓȦıȘ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȠȣ ȣįȡĮĲμȠȪ
Ǿ ȡȠȒ ĲȠȣ ȣįȡĮĲμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȩıȠ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȩıȠ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
RTM țĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ȥȣȤȡȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ.
ȅȚ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ:


ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȠȜȪ ȥȣȤȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ (șİȡμȠțȡĮıȓİȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ –15 oC)
ǼȐȞ RTM < 0,086 m2 oC/w șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
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1/RDP + RDI < 0,06 gr/m2.h.mm.Hg


ȈĲȚȢ ʌȠȜȪ ȥȣȤȡȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ ıȤȑıȘ
1/RDP + RDI < 0,015 gr/m2.h.mm.Hg

ȈȤȒμĮ 8
ȊʌȩμȞȘμĮ ıȤȒμĮĲȠȢ 8
ȈĲĮ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ıȤȒμĮĲĮ İȓȞĮȚ:


RTM Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ



RTǿ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
İȞįȚȐμİıȠȣ țİȞȠȪ



RTP Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ



RDI Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ



RDP Ș ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȘȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

2. İıȦĲİȡȚțȒ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ
3. İʌȑȞįȣıȘ μİ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ
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īȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȫȞ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ İʌȩμİȞȠȣȢ ĲȡİȚȢ ʌȓȞĮțİȢ ȠȚ ĲȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ,
įȚĮʌȑȡĮıȘȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıİ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȦȞ țȣȡȚȠĲȑȡȦȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȣμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȦȞ ĮȞĲȚıĲȐıİȦȞ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ įİȞ ĮșȡȠȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮʌİȡȐıİȚȢ ĮȜȜȐ ȠȚ ĮȞĲȚıĲȐıİȚȢ ıİ
įȚȐȤȣıȘ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȫȞ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ ĲȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ʌ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚȐĳȠȡĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ
(II ıİ gr/m h mm Hg)

ȊȜȚțȩ

ȉȚμȑȢ ĲȠȣ II
İʌȓ 10 -5

ȅȚțȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ

ȊȜȚțȩ

ȉȚμȑȢ ĲȠȣ II
İʌȓ 10 -5

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ

ȉȠȓȤȦμĮ μİ ʌȜȒȡȘ ĲȠȪȕȜĮ

900

ȆİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ

ȉȠȓȤȦμĮ μİ įȚĮĲȡ. ȉȠȪȕȜĮ

150

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

ȈțȣȡȩįİμĮ

300

9-12 Kg/m3

īȣȥȚıĮȞȓįİȢ

1000

13-16 Kg/m3

300

ȀȣȥİȜȦĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ 600
kg/m3

2000

17-20 Kg/m3

150

ǹıȕİıĲȩȜȚșȠȢ 2000 kg/m3

450

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȤȦȡȓȢ İʌȚįİȡμȓįĮ 30 Kg/m3

150-250

ǼʌȓȤȡȚıμĮ

800-360

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ μİ
İʌȚįİȡμȓįĮ 30 Kg/m3

90-120

ǹμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ

100-150

ǱțĮμʌĲȘ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ μİ țȜİȚıĲȑȢ țȣȥȑȜİȢ

ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ μİ ȣȖȡĮıȓĮ 8%

100

30-35 Kg/m3

ȀȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ

70

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ĳİȜȜȩȢ

ǹǼȇǹȈ

9000

100-150 Kg/m3

500

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ
(FOAMGLASS)

ǹμİȜȘĲȑĮ ĲȚμȒ

6000-8000
400

200

ȈȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
ȅȚ ĲȚμȑȢ ĮȣĲȑȢ įȓȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıȪȖțȡȚıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠțĲȘșİȓ μȚĮ ȖİȞȚțȒ ȚįȑĮ țĮȚ
ĲȠȪĲȠ ȖȚĮĲȓ ıĲȚȢ μİĲȡȒıİȚȢ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ:
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Ș įȚȐȤȣıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȠȣȢ ĲȡȚȤȠİȚįİȓȢ ʌȩȡȠȣȢ, ȖȚĮĲȓ ıİ ĮȣĲȠȪȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ įİȞ
İʌȚțȡĮĲȠȪȞ ȠȚ ȓįȚİȢ ıȣȞșȒțİȢ μİ ĲȠȣȢ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ. ȉȠȪĲȠ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıĲȠ ȩĲȚ Ș
İȞįȠİʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲȐıȘ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ĮȜȜȐȗİȚ μİ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.



ȉȠ ʌȜȒșȠȢ ĲȦȞ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȘȞ μĮțȡȠįȠμȒ țĮȚ μȚțȡȠįȠμȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ıȣμʌȣțȞȫȞİĲĮȚ Ƞ ȣįȡĮĲμȩȢ.



ȅȚ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ įȚȩȖțȦıȘȢ.



ȅȚ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ.
ȆȓȞĮțĮȢ 2
ȉȚμȑȢ įȚĮʌȑȡĮıȘȢ ȣȜȚțȫȞ İʌİȞįȪıİȦȞ țĮȚ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǻȚĮʌȑȡĮıȘ gr/m2.h.mm.Hg
ǼʌȓȤȡȚıμĮ 15 mm

0,70

īȣȥȠıĮȞȓįĮ μİ ȤĮȡĲȩȞȚ 10 mm

1

ȀȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 5 ıĲȡȫıİȦȞ

0,1

ǹμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ 6-10 mm

0,1-0,2

ǹμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠ 3-6 mm

0,06-0,1

ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ 12-22 mm

0,08-0,12

ȂȑĲĮȜȜĮ

0

īȣĮȜȓ

0

ǱțĮμʌĲİȢ ʌȜȐțİȢ Įʌȩ PVC

< 0,001

ĭȡȐȖμĮĲĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ e > 40 μ

< 0,001

ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 15 μ.

< 0,015

ǹıĳĮȜĲȠʌȓȜȘμĮ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
șİȡμȒȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ

< 0,001

ĭȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ 100 μ.

0,002

ȆȓȞĮțĮȢ 3
ȉȚμȑȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıİ įȚȐȤȣıȘ İıȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ
ȊȜȚțȩ

RDP = e/n m2.h.mm Hg/gr

ȊȜȚțȐ İʌİȞįȪıİȦȞ
īȣȥȠıĮȞȓįİȢ μİ ȤĮȡĲȩȞȚ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm

1

ȀȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ 8 mm

10

ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ 15 ȑȦȢ 22 mm ʌȐȤȠȢ

8-12

ȆȜȐțİȢ ĮμȚĮȞĲȠĲıȚμȑȞĲȠȣ 3,5 μİ 6 mm

10-30

ȋȦȡȓıμĮĲĮ

22

īȣȥȠʌȑĲĮıμĮ 10-30-10 mm

2

ȆȜȐțİȢ ȖȪȥȠȣ 50 mm

5

ȉȠȪȕȜĮ ȖȪȥȠȣ İʌȚȤȡȚıμȑȞĮ 50 mm
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ĭȪȜȜĮ Įʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ 50 mm

10

ĭȡȐȖμĮĲĮ ȣįȡĮĲμȠȪ
ȋĮȡĲȓ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ μİ ĮıĳĮȜĲȩ

50-60

ĭȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ 15 mm ʌȐȞȦ ıİ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮ
ĭȪȜȜȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ > 50 mm

100
> 100

5.2.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ
ȩȥİȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ (ȕȜ. ıȤȒμĮ 7)



ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ: İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. ȅ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ țĮȚ Ș įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ĳȪȜȜĮ μİ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ
μİμȕȡȐȞȘ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3). ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮșȫȢ Ș ȓįȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȦȢ
İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȩĳȣıȘ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȘȢ.



ȉȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ: ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘ įȩμȘıȘ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ țȠȞȚȐμĮ įȩμȘıȘȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ. ȉĮ ĳȪȜȜĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȜİȣȡȐ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ μİ ĲĮ įȐʌİįĮ, ĲĮ įİ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ ĲȗȚȞȑĲȚĮ
ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ įȪȠ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȣțȞȩĲİȡȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲȗȚȞİĲȚȫȞ, įİȞ įȚĮĲȡȣʌȫȞĲĮȚ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ĮȜȜȐ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ, ȫıĲİ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ.

5.2.6
1.

2.

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ıİ
ĮʌȡȠıĲȐĲİȣĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ĲȠȓȤȠȣȢ ȩȥİȦȞ
ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ İȓȞĮȚ:
Į.

ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșİȓ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȘ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ, Ș
ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

ȕ.

ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȟȠȣȞ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ, țȣȡȓȦȢ Įʌȩ
ĲĮ ĲȗȚȞȑĲȚĮ ıȪȞįİıȘȢ

Ȗ.

ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 μİ 3 cm țĮȚ Ș țĲȚıĲȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮȣĲȠȪ ȞĮ İȓȞĮȚ
țĮșĮȡȒ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

į.

ȞĮ μȘȞ ıȣȖțİȞĲȡȦșİȓ țȠȞȓĮμĮ Įʌȩ ĲȘ įȩμȘıȘ ıĲȠȞ ʌȣșμȑȞĮ ĲȠȣ țİȞȠȪ

İ.

ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ
įȩμȘıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȘ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ
İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ țİȞȩ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

ȗ.

Ƞ İȟȦĲİȡȚțȩȢ ĲȠȓȤȠȢ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ʌȐȤȠȢ 20 cm țĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ įȡȠμȚțȒ įȩμȘıȘ
ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ țĮȚ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 35 cm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȘ İμĳĮȞȒ
ȜȚșȠįȠμȒ

ȊȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
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©

Ǽȁȅȉ

ȍȢ ȣȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ:


ĭȪȜȜĮ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ



ĭȪȜȜĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ μİȖȐȜȘȢ ĮțĮμȥȓĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ĮȞȐȜȠȖĮ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȩȤȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȪȖȡĮȞıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ
ȖİĳȣȡȫıİȚȢ μİ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ



ĭȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ țȐșİ μȠȡĳȒȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĮʌȚıȦĲȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ ĮȣĲȒ
șĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜĲȚțȒ, ȩĲȚ șĮ țȠȜȜȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĮĳȠȪ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ
ȕİȡȞȓțȚ țĮȚ ȩĲȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıİȚȡȐ ĲȠȪȕȜȦȞ șĮ țȠȜȜȘșİȓ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ ĲȘȢ ȒįȘ țȠȜȜȘμȑȞȘȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.
5.2.7

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȓȤȠȣȢ - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ıİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ĲȠȓȤȦȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıȣȡȩμİȞȦȞ ȣĮȜȠıĲĮıȓȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ μİ İʌȚʌȜȑȠȞ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ ĳȪȜȜȠ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ Ȓ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįĮȢ ıĲİȡİȠȪμİȞȘȢ μȘȤĮȞȚțȐ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ
ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ıȘμİȚĮțȐ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ
ʌȡȠȢ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ.

5.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȓ ĲȘȢ İıȦĲİȡȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ

5.3.1

ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ

1.

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ μȘ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ĲȠȓȤȠȣ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
20 cm țĮȚ 35 cm ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȜȚșȠįȠμȒ, ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȠȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İʌȓȤȡȚıμĮ.

2.

ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ İȟȦĲİȡȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ȩĲĮȞ ĲȠȓȤȠȚ
İțĲİșİȚμȑȞȠȚ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ, ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ μİ İȚįȚțȠȪȢ ȠʌĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ Ȓ
ĲıȚμİȞĲȠʌȜȓȞșȠȣȢ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ.

3.

Ǿ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȓȤȠȣ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİȓĮ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ ĮȞȦμĮȜİȚȫȞ. ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌȓȤȡȚıμĮ
ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȚįȓȦȢ ıİ İțĲİșİȚμȑȞȠȣȢ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ĲȠȓȤȠȣȢ.

5.3.2
1.

24

ȊȜȚțȐ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ ʌȜȒȡȘ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ
ȍȢ ȣȜȚțȩ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ:


ȆȜȐțİȢ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒ įȚȐȤȣıȘȢ
ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.



ȆȜȐțİȢ İȟȘȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ʌȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ μȓĮ ȩȥȘ įİȞ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ
ȩȥȘ ĳȑȡȠȣȞ ĳȪȜȜȠ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ ʌȐȤȠȣȢ İțȐıĲȘ 12,5 mm ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ Ȓ ʌȣȡȐȞĲȠȤİȢ Ȓ
ȐȞșȣȖȡİȢ.

31334
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02:2009

Ǽȁȅȉ

2.

3.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ:


ȅ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ țĮȚ ıĲȡȦĲȒȡİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ. ȉȠ ʌȐȤȠȢ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȓȖȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ȠȡșȠıĲĮĲȫȞ
ȫıĲİ μİ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ ȞĮ ıȣμʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ țİȞȐ. ȉİȜȚțȒ
İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȑȞįȣıȘȢ Įʌȩ μȠȞȑȢ Ȓ įȚʌȜȑȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ İțȐıĲȘ 12,5 mm ĮʌȜȠȪ ĲȪʌȠȣ Ȓ
ʌȣȡȐȞĲȠȤİȢ Ȓ ȐȞșȣȖȡİȢ.



Ǿ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ İʌȚțĮȜȠȪȞĲĮȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ țȠȞȓĮμĮ țȩȜȜĮȢ μİ ĲȘȞ ȩȥȘ ĲȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ.

ǵĲĮȞ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ıȣȞĮȞĲȐ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȠȣȢ ȜĮμʌȐįİȢ
μȑȤȡȚȢ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȒıİȚ ĲȚȢ ȥİȣįȠțȐıİȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ ȥİȣįȠțȐıĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ȩȜȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȐıĮȢ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ, ʌȜȐĲȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȜĮμʌȐ, ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, ıȣȞ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İțĮĲȠıĲȐ.

5.3.3

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ μİ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ Įʌȩ ĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȓȤȠ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ ĲȘȞ
įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3.1 țĮȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ȞĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ĳȪȜȜĮ
ȐȞșȣȖȡȘȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ıțİȜİĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ, Ƞ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ țĮȚ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ İʌȑȞįȣıȘ.

5.4

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȕĮȡȚȐȢ įȠμȒȢ

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȓȤȠȣȢ Įʌȩ įȚʌȜȐ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ
ȞİȣȡȫıİȚȢ ıĲĮ țİȞȐ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ țĮĲĮıțİȣȒȢ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ.
ȆĮȡȩμȠȚȠȚ ĲȠȓȤȠȚ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȖțȘ ȞĮ İʌİȞįȣșȠȪȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȡȠȢ ĲȠ ȤȫȡȠ İʌȚĳȐȞİȚȐ
ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ ȩȜİȢ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ ʌȠȣ șĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ
ıȣȞįİĲȒȡȚȦȞ ȞİȣȡȫıİȦȞ.
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.3.2 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ
ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȚșĮȞȑȢ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.

5.5

ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ȟȘȡȒȢ įȩμȘıȘȢ İȜĮĳȡȚȐȢ įȠμȒȢ

ȆĮȡȩμȠȚȠȚ ĲȠȓȤȠȚ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ:
1.

Ȃİ țȠȚȞȩ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ țȠȚȜȠįȠțȫȞ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ μİ ʌȜȐțİȢ Įʌȩ
ıțȜȒșȡİȢ ȟȪȜȠȣ, İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ μİ ȠʌȜȚıμȑȞȘ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ țĮȚ μİ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
Įʌȩ ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ μİμȕȡȐȞȘ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ
įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.

2.

ǹʌȩ İȚįȚțȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİĲĮȜȜȚțȩ ıțİȜİĲȩ μİ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ, İıȦĲİȡȚțȒ
İʌȑȞįȣıȘ μȠȞȑȢ Ȓ įȚʌȜȑȢ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ țĮȚ μİ İıȦĲİȡȚțȒ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ. ȆȐȞĲȠĲİ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣ μİĲĮȜȜȚțȠȪ ıțİȜİĲȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȚĮʌȞȑȠȣıĮ
μİμȕȡȐȞȘ (İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ) μİ ʌĲȣȤȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ İȖțȜȦȕȚıșİȓ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȚȢ ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȩĲȚ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-0202.
ȀĮμȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȚȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǹʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȠʌȩĲİ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ
ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒ țĮȚ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ İʌȓıȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ
ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ
įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (İȜȜȚʌȒȢ μȩȞȦıȘȢ,
șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, İȚıȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ, țĲȜ.) Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ μȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȞĮ
İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚʌȡȩıșİĲȘȢ ĮμȠȚȕȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

8

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ įİȓțĲȘ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲȠȢ
țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
1. Ȇ.ǻ. 4-7-79 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ (ĭǼȀ 362 ǻ)
2. ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)
3. ETAG 004
Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite
Systems (ETICS)
4. EEC 89/106

Constructions Product Directive

5. GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive
6. GUIDANCE PAPER D CE Marking under the Constructions Product Directive
7. ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
8. ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19
9. KENAK

ȂȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ μİȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ

ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

10. AFNOR NF P 10202/1985, DTU 20.1īĮȜȜȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ: Parois et murs en maçonnerie
de petits elements.
11. Règles TH-U Détermination du coefficient moyen de déperdition par transmission à travers les
parois.
12. Ǽȁȅȉ 1415 Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings - ȀȫįȚțĮȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ
13. Ǽȁȅȉ EN ISO 7345
Thermal insulation - Physical quantities and definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
14. Ǽȁȅȉ EN ISO 9251 Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials Vocabulary - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȈȣȞșȒțİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ
15. Ǽȁȅȉ EN ISO 9288 Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and
definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
16. Ǽȁȅȉ EN ISO 9346 Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ μȐȗĮȢ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ
17. Ǽȁȅȉ EN1227
Thermal insulation - Materials, products and systems - Vocabulary -ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȊȜȚțȐ, ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ
18. Ǽȁȅȉ EN 1258
Expanded perlite for loose fill insulation -- ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȢ (ȤȣįȒȞ) ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
19. Ǽȁȅȉ EN 1602
Thermal insulating products for building applications - Determination of the
apparent density - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
20. Ǽȁȅȉ EN 1603/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity) ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50% ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)
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21. Ǽȁȅȉ EN 1604/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ
ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ
22. Ǽȁȅȉ EN 1605/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥİȦȢ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.
23. Ǽȁȅȉ EN 1606/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
İȡʌȣıμȠȪ μİĲȐ Įʌȩ șȜȓȥȘ
24. Ǽȁȅȉ EN 1607
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength perpendicular to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
25. Ǽȁȅȉ EN 1608
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength parallel to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ
26. Ǽȁȅȉ EN 1609/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ
țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ.
27. Ǽȁȅȉ EN 13162 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
28. Ǽȁȅȉ EN 13163 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
29. Ǽȁȅȉ EN 13164 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
30. Ǽȁȅȉ EN 13165 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane
foam (PUR) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
31. Ǽȁȅȉ EN 13166 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic
foam (PF) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
32. Ǽȁȅȉ EN 13167 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
33. Ǽȁȅȉ EN 13168 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
34. Ǽȁȅȉ EN 13169 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ (EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
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35. Ǽȁȅȉ EN 13170 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
36. Ǽȁȅȉ EN 13171 E2 Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre (WF)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
37. Ǽȁȅȉ EN 13172 E2 Thermal insulating products - Evaluation of conformity - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
38. Ǽȁȅȉ EN 822 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and
width - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ
39. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ
40. Ǽȁȅȉ EN 824 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ
41. Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ șȜȓȥȘ
42. Ǽȁȅȉ EN 12085 Thermal insulating products for building applications - Determination of linear
dimensions of test specimens - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ
43. Ǽȁȅȉ EN 12086 Thermal insulating products for building applications - Determination of water
vapour transmission properties - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ
44. Ǽȁȅȉ EN 12087/ǹ1 Thermal insulating products for building applications - Determination of long
term water absorption by immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ İμȕȐʌĲȚıȘ
45. Ǽȁȅȉ EN 12088 Thermal insulating products for building applications - Determination of long term
water absorption by diffusion - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ μİ įȚȐȤȣıȘȢ
46. Ǽȁȅȉ EN 12089 Thermal insulating products for building applications - Determination of bending
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ
47. Ǽȁȅȉ EN 12090 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ
48. Ǽȁȅȉ EN 12091 Thermal insulating products for building applications - Determination of freezethaw resistance - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ıĲȘ ȥȪȟȘ-ĮʌȩȥȣȟȘ
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Ǽȁȅȉ

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ĬİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ıȣȞȒșȦȞ
İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μȘ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ĳȪȜȜĮ, ʌȜȐțİȢ Ȓ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ
ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ıĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ μİ ĳȑȡȠȞĲĮ ȣʌȩ țȜȓıȘ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȅ.Ȉ. Ȓ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȡȩʌȦȞ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ:
-

ȉȠȣ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȦȞ, Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țĮȚ Ș șȑıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.

-

ȉȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ȖȚĮ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ μİĲĮȟȪ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ țĮȚ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȦȢ țĮȚ
μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.

-

ȉȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ
țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ.

ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ:
-

ȈȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ <0,065 W/m o K

-

ĬİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ

R > 0,05 m 2 o K/W

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ ĳȐıȘ μİȜȑĲȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ 1415

Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings - ȀȫįȚțĮȢ
İĳĮȡμȠȖȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

5

31345

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

©
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Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȡȦȞ țĮȚ ȠȡȚıμȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȞȩȘıȘ
țĮȚ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ ĲȘȢ.

4

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ - țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ȀĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ țȦįȚțȠȓ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

4.1.1

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘ ȤȘμȚțȒ ĲȠȣȢ ȣĳȒ

(ȕȜȑʌİ țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ǿǿ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415)
Į)

ȕ)

ȈȣȞșİĲȚțȐ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıİ ȐțĮμʌĲĮ ĳȪȜȜĮ
-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (AR)

-

ʌĮȡĮȖȦȖȒ ıİ ȩȖțȠȣȢ țĮȚ țȠʌȒ ıİ ĳȪȜȜĮ (M - PS)

-

ĳȪȜȜĮ ȤȣĲȒȢ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (E-PS Ȓ B-PS)

-

ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (X-PS)

-

ȆȠȜȣoȣȡİșȐȞȘ (PUR)

-

ȆȠȜȣȧıȠțȣĮȞoȣȡȚțȩ (PIR)

ȅȡȖĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ
-

Ȗ)

4.1.2

ĭİȜȜȩȢ (ICR)

ǹȞȩȡȖĮȞȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ
-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĮȞȩȡȖĮȞİȢ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȑȢ ȓȞİȢ (EPB)

-

ȁȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ (MW)

-

ȊĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ (MW)

-

ǻȚȠȖțȦμȑȞȠ ȖȣĮȜȓ (CG)

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ șİȡμȠĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮȢ Ȝ țĮȚ ĲȘȢ ȤȡȒıȚμȘȢ ĲȚμȒȢ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2.1 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-03-06-02-01 ʌȡȫĲȠȣ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
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Ǽȁȅȉ

4.1.3

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ

ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ȚȞȫįȘ ȣȜȚțȐ ȚįȓȦȢ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȈĲȑȖİȢ, ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.3 ĲȠȣ
ʌȡȫĲȠȣ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
4.1.4
Į)

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ
ȊȜȚțȐ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚįİȡμȓįĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ.

ȕ)

ȊȜȚțȐ Įʌȩ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ Ȓ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ ıİ ĳȪȜȜĮ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣȢ Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȤĮȡĲȓ KRAFT,
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ, ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ (ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȜȓĲȘ) țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ:

Ȗ)

-

ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ (ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ)

-

ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ įȚĮȕȡȠȤȒ Ȓ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȊȜȚțȐ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ
ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ (İȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ıİ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ).

į)

ǿȞȫįȘ ȣȜȚțȐ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȐ:
-

ʌȠȣ ĲȠ ȣȜȚțȩ ıȣȞİȤȓȗİȚ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ μİ ĲȘȞ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

ʌȠȣ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ

-

4.2

ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ μȓĮ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ȤĮȡĲȓ, KRAFT, ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ, ĮıĳĮȜĲȚțȩ ĳȪȜȜȠ
Ȓ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ĲȠȪĲȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ
(ʌ.Ȥ. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ) Ȓ ĲȦȞ ȣȖȡȠșİȡμȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȩʌȠȣ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ

Ȃİ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ, įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣȜȚțȩ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȡȚıμȑȞĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ. Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ ıȣȞįȣĮıμȠȪȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ, ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (μȘȤĮȞȚțȑȢ, ȣȖȡȠșİȡμȚțȑȢ țĮȚ ĳȣıȚțȠȤȘμȚțȑȢ) ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ
ıĲȠ ȑȡȖȠ țĮȚ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ. ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȫĲȠ μȑȡȠȢ ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ
ȉȆ 1501-03-06-02-01 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.

4.3

ȈĲȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ș ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ țİȡĮμȠıțİʌİȓȢ ıĲȑȖİȢ ʌȡȑʌİȚ țȣȡȓȦȢ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ, Įʌȩ ĲȘ įȚĮʌȩĲȚıȒ ĲȠȣȢ μİ ȞİȡȐ, Įʌȩ ĲȘ įȚȑȜİȣıȘ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ
ȩĲĮȞ İʌǯ ĮȣĲȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ ĲȠȣȢ ȩĲĮȞ İʌ’ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
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4.3.1

©

Ǽȁȅȉ

ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ (ȕȜȑʌİ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȈȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
2.3.3) ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ.
-

ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ

-

ǹıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ

-

ǹıĳĮȜĲȚțȒ İȜĮıĲȠμİȡȒȢ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȩ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ μİ
İȞįȚȐμİıȠ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ.

Ȓ ȤȦȡȓȢ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ. ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȩĲĮȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ İȓȞĮȚ Įʌȩ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ
țĮȚ ıĲȡȫıȘȢ țȜȓıȘȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ.
4.3.2

ȈĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 țĮȚ İȓȞĮȚ ȚȞȫįİȢ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ
İȟĮİȡȚıĲȒȡİȢ țĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ Įʌȩ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮʌȠĲȚıșİȓ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ
įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
1.

ǹʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĳȠȡȑĮ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ ȠȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĲȡȩʌȠ İĳ’ ȩıȠȞ
ȣʌȐȡȤİȚ ȕĮȡȚȐ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ȣįȡĮĲμȠȪ.

2.

ǹʌȩ įȚȐĲȡȘĲȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ (ȠʌȑȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 30 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ 100
ȑȦȢ 120 ĮȞȐ m2) ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ȥȘĳȓįİȢ ĳİȜȜȠȪ Ȓ ȤȐȞįȡİȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ.
ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĮıĲĮȡȦșİȓ μİ
ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ Ȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ Ș ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩĲĮȞ
Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.3.3

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĲȪʌȠȚ İȟĮİȡȚıĲȒȡȦȞ:
-

ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ.

-

ǲȞĮȢ ĲȪʌȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıȐȖİĲĮȚ ĮȑȡĮȢ

ȅ ʌȡȫĲȠȢ ĲȪʌȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮȞȐ 60 μİ 80 m2 țĮȚ Ƞ įİȪĲİȡȠȢ ȑȞĮȢ ȖȚĮ țȐșİ įȪȠ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ ĲȪʌȠȣ.
4.3.4

ǹȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ Ȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ

ȆȜȐĲȠȣȢ 15 cm ȖȚĮ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ.
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4.3.5

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ȆȓȜȘμĮ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ İȜȐȤȚıĲȠȣ ȕȐȡȠȣȢ 170 gr/m2

ȉȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ İʌȚįİȡμȓįĮȢ ĲȠȣ Įʌȩ
ĲȡĮȣμĮĲȚıμȠȪȢ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ) Ȓ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȦȢ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ĮȞİȟĮȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
4.3.6

ȂİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİıĲȑȡĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ İʌȓ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

ǼȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚİȜİȪıİȦȢ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ĲıȚμȑȞĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ ıĲȡȫıȘ țȜȓıȘȢ
ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
4.3.7

ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ

ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ, ȠʌȜȚıμȑȞȘ Ȓ ȩȤȚ, İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩĲĮȞ ĮȣĲȒ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ
ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠȡȩĳȠȣ ʌȠȣ İʌȚıĲİȖȐȗİĲĮȚ μİ țİȡĮμȠıțİʌȒ ıĲȑȖȘ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲĮ ıȣȖțİȞĲȡȦμȑȞĮ ĳȠȡĲȓĮ ĲĮ ʌȡȠİȡȤȩμİȞĮ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȡșȠıĲȐĲİȢ ıĲȑȖȘȢ ȩĲĮȞ
ĮȣĲȠȓ įİȞ ĮȞȒțȠȣȞ ıİ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȠ ȟȪȜȚȞȠ ȗİȣțĲȩ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ İȜĮĳȡȠıțȣȡȩįİμĮ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ
ıȣȖțȡĮĲȠȪȞ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ ĲĮ ȞİȡȐ ĲȠȣ.
4.3.8

ȄȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ ĮȞȐμİıĮ ĮȣĲȫȞ, İʌȓ ĲȦȞ
İȜțȣıĲȒȡȦȞ Ȓ ĮȞȐμİıĮ ĮȣĲȫȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȞĮ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑįȡĮıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ȉȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ:
-

ǹʌȩ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ıĮȞȓįİȢ ȜİȣțȒȢ Ȓ ıȠȣȘįȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ

-

ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ μȠȡȚȠıĮȞȓįȦȞ

-

ǹʌȩ ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓȦȞ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ μİĲĮȟȠȞȓȠȣ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ȦȢ ȐȞȦ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ȑȤȠȣȞ İμʌȠĲȚıĲİȓ μİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ȑȞĮȞĲȚ μȣțȒĲȦȞ țĮȚ
ȟȣȜȠĳȐȖȦȞ İȞĲȩμȦȞ.
4.3.9

ǻȚȐĳȡĮȖμĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȞȩȢ İȪțĮμʌĲȠȣ Ȓ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȚțİȡȐμȦıȘ țĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȩμȩȞȦıȘ Ȓ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȟȪȜĮ, ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ, ʌȜȐțĮ ȅ.Ȉ.),
ȫıĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲİȢ ȗȫȞİȢ (ıĲȡȫıİȚȢ) μİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ:
-

ȅȚ İıȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ

-

ȉĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

-

Ǿ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȘ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ)

-

ȉĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

ȈȣȖȤȡȩȞȦȢ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ȞİȡȫȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ
ȣįȡȠȡȡȠȑȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İȓĲİ:
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-

ǹʌȩ ĳșȠȡȐ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȓȦȞ

-

ǹʌȩ μȚțȡȒ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ

-

©

Ǽȁȅȉ

ǹʌȩ ȜȚȫıȚμȠ ĲȠȣ ȤȚȠȞȚȠȪ ʌȠȣ ʌȑȡĮıİ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ıțȩȞȘȢ μİ ĲȠȞ ȐȞİμȠ Įʌȩ ĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ
țİȡĮμȚįȓȦȞ

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ İȓȞĮȚ:
-

Ǿ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȠʌȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ ıĲȚȢ țĮĲȫĲİȡİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ.

-

Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ İʌȓ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ
ȣįȡȠȡȡȠȑȢ (ȜȠȪțȚĮ).

1.

ȊȜȚțȩ İȪțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ μȘ ȣĳĮȞĲȑȢ ȓȞİȢ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞİȢ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ ȕȐȡȠȣȢ 500
gr/m2 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȟȪȜȚȞȠȣ ȗİȣțĲȠȪ Ȓ İʌȓ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įȠțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȅ.Ȉ. ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ
ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 90 cm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȚțȒȢ ȐȞİıȘȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ μİ İʌȚțİȡȐμȦıȘ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ĮȣĲȩ įȚȐĳȡĮȖμĮ, ĮȜȜȐ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȠ μİ ĳȪȜȜȠ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ĮȞĮțȜȐĲĮȚ Ș
ȣʌȑȡȣșȡȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ.

2.

ȊȜȚțȩ ȐțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ įȪȠ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ Ȓ țĮȚ ȣĮȜȠȪĳĮıμĮ ȠȟİȚįȦμȑȞȘȢ Ȓ
İȜĮıĲȠμİȡȠȪȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ țĮȡĳȦĲȒȢ țĮȚ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ țȠȜȜȘĲȒȢ
İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ-Ȓ Įʌȩ μİμȕȡȐȞİȢ PVC Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ μİμȕȡȐȞȘ ĲȠȣ İȪțĮμʌĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȁȩȖȠȚ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ įȪȠ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ȠȚ ȗȫȞİȢ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ:
1.

ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ
ȈĲĮ țİȡĮμȓįȚĮ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚȐȢ ĲȠȣȢ țĮȚ Ș
ĮʌȠȡȡȠĳȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣȢ ȣȖȡĮıȓĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ ȖȚĮ μİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘμĮ μİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ Įʌȩ ʌĮȖİĲȩ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ
ʌȠȡȫįİȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 18%.
ȈȤİĲȚțȩ ʌȠȡȫįİȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ İʌȓ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȦȞ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȦȞ ʌȩȡȦȞ ʌȡȠȢ ĲȠ
ıȣȞȠȜȚțȩ ȩȖțȠ ĲȠȣ įİȓȖμĮĲȠȢ.
ȂȚĮ ȐȜȜȘ İʌȓʌĲȦıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮμȠȞȒ ȣȖȡĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ȩĲĮȞ Ș μȐȗĮ ĲȘȢ ĮȡȖȓȜȠȣ ĲȠȣ țİȡĮμȚįȚȠȪ
ʌİȡȚȑȤİȚ țȩțțȠȣȢ ȐȞȣįȡȠȣ ĮıȕȑıĲȠȣ, ȠʌȩĲİ ĲȩĲİ șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ĲȠʌȚțȑȢ ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĳșȐıȠȣȞ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.
ȉĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ ĮȣĲȐ șĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ țĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

2.

ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ȈĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 15% įȚĮĲȡȑȤȠȣȞ
ĲȠȞ țȓȞįȣȞȠ:
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Į.

ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ μȪțȘĲİȢ (meriulus domesticus) ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȡȪʌİȢ
ĲȦȞ ĲȠȪȕȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıȕȐȜȜȠȣȞ ĲȠȣȢ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ (ȑʌȚʌȜĮ,
ȣĳȐıμĮĲĮ, ȤĮȡĲȚȐ ĲĮʌİĲıĮȡȓĮȢ).

ȕ.

ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ȜİȣțȠȪȢ ĲİȡμȓĲİȢ (ĳȣȖȩĳȠĲȠȣȢ) ȩĲĮȞ ĲȠ ȖȪȡȦ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȑįĮĳȠȢ ȑȤİȚ
ĮʌȠȚțȓİȢ ĲİȡμȚĲȫȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș ȕĮıȚțȒ ĲȠȣȢ ĲȡȠĳȒ İȓȞĮȚ Ș țȣĲĲĮȡȓȞȘ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ.

Ȗ.

ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ İʌȚĲȡİʌȠμȑȞȦȞ ȕȑȜȘ țȐμȥİȦȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ μİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ
ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, μİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĲȐıİȚȢ, țĮȚ ȜȩȖȦ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ μİȓȦıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ
ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ.

Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȕȑȜȠȣȢ țȐμȥİȦȢ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıĲȘ șȡĮȪıȘ
ĲȦȞ țİȡĮμȚįȚȫȞ, ıĲȘ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ĲİȞĲȦμȑȞȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘȞ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȘȢ ȩȜȘȢ
ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ İȟĮȡĲȐĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ Įʌȩ ĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ
ĲȦȞ țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ǼȐȞ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĮȣĲȠȓ įİȞ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ, ȠȚ ȣįȡĮĲμȠȓ șĮ ʌİȡȞȐȞİ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ
įȚĮʌȑȡĮıȘ İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠȡȩĳȠȣ țĮȚ
ıĲİȖĮȞȒ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒ.
3.

ǼʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
ȅȚ ȟȪȜȚȞİȢ țİȡĮμȠıțİʌİȓȢ ıĲȑȖİȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȚȢ
ȥȣȤȡȑȢ ıĲȑȖİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ,
țȣȡȓȦȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ țĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μȚĮȢ
ĮİȡȚȗȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ıİ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ μİ ĲȠȞ İȟȦĲİȡȚțȩ ĮȑȡĮ.
ǹʌȠȣıȓĮ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ıĲȘ μȐȗĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ Įʌȩ
ĲȠ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ μİȓȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ.

4.4

ȀĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ – įİȓȖμĮĲĮ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ ĲȠȣȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03 țĮȚ
įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȀĮșǯ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ
ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ
ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȩıȠ ȫıĲİ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ
ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ μȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.

4.5

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ĬĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ, ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȖȚĮ țĮȚ ȩĲȚ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ (ʌ.Ȥ. μȠȞȦĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ μİ ĮțȑȡĮȚİȢ ĮțμȑȢ, ıĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĮʌĮȡĮμȩȡĳȦĲİȢ
ĳȪıȚȖȖİȢ Ȓ įȠȤİȓĮ μİ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȘμİȡȠμȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ȤȡȩȞȠ ȜȒȟȘȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮμμĮ
țĮĲĮıțİȣȒȢ) ȠʌȩĲİ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įİȚȖμĮĲȠȜȘȥȓĮ Ȓ įȚİȞȑȡȖİȚĮ įȠțȚμĮıȚȫȞ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ.
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4.6

©

Ǽȁȅȉ

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıțȚİȡȩ ıĲİȖȞȩ țĮȚ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ
ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜȚĮțȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȕȜȐȕİȢ ʌȠȣ
μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ.
ȈĳȡĮȖȚıμȑȞİȢ ĳȪıȚȖȖİȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠμȠİȚįİȓȢ ȠμȐįİȢ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȞĮȜȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıİȚȡȐ ʌȡȠıțȩμȚıȒȢ ĲȠȣȢ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȤȡȒıȘȢ.
ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ.

5

ȀȡȚĲȒȡȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ įȚĮĲȐȟİȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5)
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıĲȚȢ țİȡĮμȠıțİʌİȓȢ ıĲȑȖİȢ, ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ
ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ:
-

ȉȠȣ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ, ȤȫȡȦȞ

-

ȉȘȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȘȢ ȦȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȩ

-

-

-

-

ȆȐȞĲȠĲİ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ:
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ (įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ) țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ ıĲȘȞ ʌȜȑȠȞ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ șȑıȘ ȦȢ ʌȡȩıșİĲȘ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ İȟĮıĳȐȜȚıȘ (İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ) ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ Ȓ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȤȫȡȦȞ.
ȆȡȩȕȜİȥȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ȗȦȞȫȞ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
-

ǼʌȚțİȡȐμȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ

-

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (ȥȣȤȡȒ ıĲȑȖȘ)

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ
ĲȦȞ ıĲİȖĮıμȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ȆȡȩȕȜİȥȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȦȞ μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.

Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȪȠ țȡȚĲȒȡȚĮ, ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȠȚ ȅμȐįİȢ ǻȚĮĲȐȟİȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ:
-

ȅμȐįĮ ǹ: țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȤȫȡȠȢ, μİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ țȜȓıȘ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.
-

-

-

ǻȚȐĲĮȟȘ 2Ș, ıȤȒμĮ 2: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮȜȜȐ
İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ μİ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ İʌȓ ȟȪȜȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İįȡĮȗȠμȑȞȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ
(ĮμİȓȕȠȞĲİȢ ĲİȖȓįİȢ).

ȅμȐįĮ Ǻ: țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȢ ȩȡȠĳȠȢ μİ ĳȑȡȠȣıĮ ȟȪȜȚȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȑȖȘȢ
-
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ǻȚȐĲĮȟȘ 1Ș , ıȤȒμĮ 1: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ ȟȪȜȚȞĮ
țĮĲȐ μȒțȠȢ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĮμİȓȕȠȞĲİȢ) İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ıĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĲİȖȓįİȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ.

ǻȚȐĲĮȟȘ 3Ș, ıȤȒμĮ 3: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ.

İʌȓ

ȟȪȜȚȞȘȢ

İʌȑȞįȣıȘȢ

(ʌȑĲıȦμĮ)
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-

ȅμȐįĮ ī: μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȢ ȩȡȠĳȠȢ μİ ĳȑȡȠȣıĮ ȟȪȜȚȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ıĲȑȖȘȢ
ǻȚȐĲĮȟȘ 4Ș, ıȤȒμĮ 4: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘȢ İʌȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ Ȓ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ.

-

İʌȓ

ȟȪȜȚȞȘȢ

İʌȑȞįȣıȘȢ

(ʌȑĲıȦμĮ)

ǻȚȐĲĮȟȘ 5Ș, ıȤȒμĮ 5: ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ įĮʌȑįȠȣ μȘ
țĮĲȠȚțȒıȚμȠȣ ȤȫȡȠȣ Ȓ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȒȢ.

-

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞįȣȐȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠĲİȜİȓ țĮĲȐ țȐʌȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ıȣȞȑȤİȚĮ μİ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ, ʌȐȞĲȠĲİ ȕȑȕĮȚĮ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȣĲȫȞ – ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȠȚ șİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ. ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ
ȩĲȚ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșİȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȦȞ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ İȐȞ įİȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ
țĮȚ Ș μİȜȑĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ.

6

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ

6.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ ǼʌȓȕȜİȥȘȢ

6.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ǻȚȐĲĮȟȘ ıİ ǻȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠȘȖȘșȠȪȞ ȠȡȚıμȑȞİȢ ȠȚțȠįȠμȚțȑȢ țĮȚ ȟȣȜȠȣȡȖȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ Ȓ ıİ ȠȡȚıμȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ.
ǲĲıȚ:
6.2.1

īȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ıȤȒμĮ 1, ĲȠμȒ Į-Į)
șĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȃĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ μİ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
ȤȡȒıȘ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȣȖțȩȜȜȘıȘȢ.

2.

ȃĮ ȑȤȠȣȞ ıĲİȡİȦșİȓ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ țĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ μİ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ țȜȓıȘ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ. ȉĮ ȦȢ ȐȞȦ țĮįȡȩȞȚĮ șĮ İȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ 7 cm țĮȚ ȪȥȠȢ
țĮȚ 2 cm μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ μİ μİĲĮȟȩȞȚȠ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 90 cm.

3.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3 (ȕȜȑʌİ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȈȘμİȓȦıȘ 1, ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2.3.3 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0306-02-01 ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĲȘȢ

13
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ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ, (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) țĮȚ İʌ’
ĮȣĲȠȪ ȞĮ ıĲİȡİȦșȠȪȞ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ țĮįȡȩȞȚĮ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ, țĮȚ
İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ıȣμʌȣțȞȫıİȚȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ İȟ ȣʌĮȡȤȒȢ İʌ’ ĮȣĲȠȪ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ țĮȚ ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȠȣȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȑȞĮ İȓįȠȢ ıțȐĳȘȢ.
6.2.2

īȚĮ ĲȘ įİȪĲİȡȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ıȤȒμĮ 2, ĲȠμȒ b-b)
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
6.2.3

īȚĮ ĲȘȞ ȉȡȓĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

(ıȤȒμĮ 3, ĲȠμȑȢ c-c țĮȚ d-d)
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ c-c ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ȑȞįİȚȟȘ 15 İʌȓ ĲȠȣ
ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.2.1-3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) șĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ Ȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İț
ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ 15.

2.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ d-d ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ İʌȓ ĲȠȣ țȐĲȦ ʌȑȜμĮĲȠȢ ĲȦȞ
ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ țĮȚ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȑȞĮ İȓįȠȢ ıțȐĳȘȢ.

ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ:
-

-

6.2.4

ǼȓĲİ İȜİȪșİȡȠ İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ 15 Ȓ
ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ 12 Ȓ 15 ȩĲĮȞ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ
ıİ ĮȣĲȐ.
ǼȓĲİ țȠȜȜȘμȑȞȠ İʌȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ țĮȡĳȦșİȓıȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȑȞĮȞĲȚ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ĲȑĲĮȡĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

(ıȤȒμĮ 4, ĲȠμȑȢ f-f țĮȚ g-g)
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ:
-

-

6.2.5

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ f-f ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ȑȞįİȚȟȘ 15 İʌȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ g-g ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ.
īȚĮ ĲȘȞ ȆȑμʌĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ

(ıȤȒμĮ 5, ĲȠμȑȢ i-i țĮȚ k-k)
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:

14
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

Ǽȁȅȉ

1.

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ i-i ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.

2.

īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ k-k ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ Ȓ
ȩȤȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ
ȤȫȡȦȞ.

6.3
6.3.1

ȊȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȡȩʌȠȚ İĳĮȡμȠȖȒȢ
īȚĮ ĲȘȞ ȆȡȫĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 1 ĲȠμȒ a-a)

1.

ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȓįȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ĮȞȐμİıĮ ıİ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
ıĲİȡİȦșȑȞĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-03.

2.

ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȩʌȦȢ ĲȠ ıȘμİȓȠ įȡȩıȠȣ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ - ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

3.

ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
3Į. ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ıİ ĳȪȜȜĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İʌȓ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ.
3ȕ. ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ ıİ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ, țĮȚ
İȞȚıȤȣμȑȞĮ Ȓ ȩȤȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ: Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ĲȠȣ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Įʌȩ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.3 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ ıĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȥȣȤȡȒ ĮİȡȚȗȩμİȞȘ ıĲȑȖȘ
ȩʌȠȣ Ș șİȡμȚțȒ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲĮ İȟĮȡĲȐĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ Kc ıĲȠȞ ĮȑȡĮ.
ȉȠ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıĲĮ ʌĮʌȜȫμĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ: Įʌȩ ĮʌȜȩ ĳȪȜȜȠ
ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 18 μȚțȡȫȞ, İȞȚıȤȣμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ μİ ȣĮȜȩʌȜİȖμĮ țĮȚ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞȠ
ȤĮȡĲȓ ĲȪʌȠȣ KRAFT Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įİȤșİȓ țĮĲȐ
ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
3Ȗ. ĳȪȜȜĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ĳİȜȜȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ
ĳȡȐȖμĮĲȠȢ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.2.1 ĲȠȣ ıȣȞȘμμȑȞȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ
ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01 ).
3į. ĳȪȜȜĮ İȟİȜĮıμȑȞȘȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ ȤȡȒıȘ ıȣμȕĮĲȒȢ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țȩȜȜĮ (ȣįȡȠįȚĮȜȣĲȒ) (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.1 ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈ).
3İ. ʌȜȐțİȢ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ (ʌȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ʌȜȒȡȦȢ ȩȜİȢ
ĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȘȢ ĮțȩμĮ țĮȚ ĲĮ ıȩțȠȡĮ) İʌȓ ĮıĲĮȡȦμȑȞȘȢ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȩ ȕİȡȞȓțȚ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 2.3.2 ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ȆĮȡĮȡĲȒμĮĲȠȢ).

6.3.2

īȚĮ ĲȘȞ ǻİȪĲİȡȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 2 ĲȠμȒ b-b) İĳ’ ȩıȠȞ

1.

ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ʌȡȠʌȜȐțĮȢ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

2.

ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ. ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ.

3.

ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮȜȜȐ μİ İȞįȚȐμİıȠ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ țİȞȩ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ..
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ:
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
ȖȚĮ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘ
įİȪĲİȡȘ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.3.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ĮȞȐμİıĮ ıİ
μİĲĮȜȜȚțȩ İȚįȚțȩ ıțİȜİĲȩ (ĲȪʌȠȣ KNAUF) μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ įȚʌȜȫȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ
(ĮȞșȣȖȡȫȞ Ȓ ʌȣȡȐȞĲȠȤȦȞ).
ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ:

ʌȐʌȜȦμĮ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 15 ȑȦȢ 21 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01.

ȈǾȂǼǿȍȈǾ: ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȡİȚȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.1-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, țĮįȡȩȞȚĮ.
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.1-2 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03
6.3.3

īȚĮ ĲȘȞ ȉȡȓĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 3 ĲȠμȑȢ c-c țĮȚ d-d)

ȉĮ ȣȜȚțȐ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.1-3
μİ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ.
1.

ȚıȤȪİȚ Ș ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 6.3.1-2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ.

2.

ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮʌȜȫμĮĲȠȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ
ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ 15 (ĲȠμȒ c-c) Ȓ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ 12 (ĲȠμȒ d-d) ĮȣĲȩ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ
ĲȦȞ ʌĮȡİȚȫȞ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.

3.

ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȜĮțȫȞ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ȖȣĮȜȚȠȪ, ĮȣĲȑȢ İʌȚțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ μİ șİȡμȒ ȐıĳĮȜĲȠ İʌȓ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ țĮȡĳȦșȑȞĲȠȢ ıĲȠ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĳȪȜȜȠȣ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

6.3.4

īȚĮ ĲȘȞ ȉȑĲĮȡĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 4 ĲȠμȑȢ f-f țĮȚ g-g)

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ İʌȓ
ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ İȓĲİ μİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ μİ ĲȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ.
Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮİȡȚȗȩμİȞȘȢ ȗȫȞȘȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĮȞȓįȦμĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.8 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
įȪȞĮĲĮȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ μİ țȜȓıȘ <1% țĮȚ ȞĮ ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘșİȓ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȖȚĮ İʌȓ ʌȜȑȠȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țĮĲȠȚțȒıȚμȦȞ ȤȫȡȦȞ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ. ȈĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠʌȑȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ıĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.
6.3.5

īȚĮ ĲȘȞ ȆȑμʌĲȘ įȚȐĲĮȟȘ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ (ıȤȒμĮ 5 ĲȠμȑȢ i-i țĮȚ k-k)

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ i- i ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ μȩȞȠ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȩȜİȢ ȠȚ
İȞȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȡȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȜȚıμȠȪȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȞĮ țȜİȓıȠȣȞ μİ μĮıĲȓȤĮ ıȚȜȚțȩȞȘȢ.
ǼȟȑȤȠȣıİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ įȠțȠȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİ ĳȪȜȜĮ
ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ʌȐʌȜȦμĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ
ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȐȞșȣȖȡȦȞ Ȓ ʌȣȡȐȞĲȠȤȦȞ ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ.

2.

16

ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠμȒȢ k-k ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İʌȓıȘȢ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȩʌȦȢ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ĬĮ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ ȠʌȜȚıμȑȞȠ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 5 cm
μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İȜĮĳȡȚȐ țȜȓıȘ.
ǼȟȑȤȠȣıİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ įȠțȠȓ șĮ șİȡμȠμȠȞȦșȠȪȞ İʌȓıȘȢ μİ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ șĮ
ʌȡȠıĲĮĲİȣșȠȪȞ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȓįİĲĮȚ İȜĮĳȡȚȐ țȜȓıȘ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ
ȠʌȑȢ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ıĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ.

17
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

(ǹ)
(8)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(25)

țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ
įȚȐĳȡĮȖμĮ (μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ)
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.min (İȜȐȤȚıĲȘ įȚĮĲȠμȒ 36/20)
ĲİȖȓįĮ
țĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ İȜțȣıĲȒȡȦȞ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ

ȠʌȑȢ țĮȚ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĮİȡȚıμȠȪ

18
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Ǽȁȅȉ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

©

Ǽȁȅȉ

ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ǹ Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ İʌȓ ȟȪȜȚȞȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (ʌȑĲıȦμĮ) țȐĲȦșİȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ
ȩĲȚ șĮ ȑȤİȚ țĮȡĳȦșİȓ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, İʌȓ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ, ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ țȠȜȜȘșİȓ ĲȠ
ĳȡȐȖμĮ.
Ǻ ȉȠ ĳȡȐȖμĮ șĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĮȞĲȒıİȚ.
ī ȅμȠȓȦȢ șĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ țĮȚ șĮ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȚȢ ʌĮȡİȚȑȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ıȣȞĮȞĲȒıİȚ, Ș
șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȐʌȜȦμĮ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
(ǹ) țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
(Ǻ) μȘ țĮĲȠȚțȒıȚμȠȢ ȤȫȡȠȢ
(5) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ ĳȡȐȖμĮ Ȓ ȩȤȚ ȣįȡĮĲμȫȞ
(11) įȚȐĳȡĮȖμĮ (μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ)
(10) țĮȡĳȦĲȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
(13) ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.min (İȜȐȤȚıĲȘ įȚĮĲȠμȒ 36/20)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
(16) ȟȪȜȚȞȠ ʌȑĲıȦμĮ (ıĮȞȓįȦμĮ, țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, ĳȪȜȜĮ μȠȡȓȦȞ ȟȪȜȠȣ) (14) ĲİȖȓįĮ
(19) İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
(25) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
(27) ȠʌȑȢ țĮȚ țĮĲİȪșȣȞıȘ ĮİȡȚıμȠȪ
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6.4
6.4.1

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȖȚĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ
ǼȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.9 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03.
ȉȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȫĲȘȢ țĮȚ ǻİȪĲİȡȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Ȓ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ ȟȪȜȚȞȠȣ
ȗİȣțĲȠȪ ĲȘȢ ȉȡȓĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ (ıȤȒμĮ 3 ĲȠμȒ d-d) Ȓ ĲȑȜȠȢ İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İʌȓ ĲȦȞ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ
(ıȤȒμĮ 3 ĲȠμȒ c-c).
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲİȞĲȦμȑȞȠ, țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘ ȖȡĮμμȒ ĲȘȢ
μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ țȜȓıȘȢ, țĮȚ ıĲİȡİȠȪĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ μİ ʌȜĮĲȣțȑĳĮȜĮ țĮȡĳȚȐ μİ ĮȡȤȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
Įʌȩ ĲȠ țĮĲȫĲİȡȠ ıȘμİȓȠ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ 20 cm, ȠȚ İȞȫıİȚȢ İȓȞĮȚ İȓĲİ μİ ĮʌȜȒ İʌȚțȐȜȣȥȘ,
İȓĲİ μİ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
Ǿ ȠȡȚıĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ țȐȡĳȦμĮ ıĮȞȓįȦȞ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm
țĮȚ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 36 mm, İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ Ȓ ĮμİȚȕȩȞĲȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ
ıȤȘμĮĲȚıșİȓ Ș țȐĲȦ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ țĮȚ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ıȤȒμĮ 6) İȜĮȤȓıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.
Ȃİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ĲİȖȓįȦȞ țȐșİĲĮ İʌȓ ĲȦȞ ȒįȘ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Ș ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ
ĮİȡȚıμȠȪ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
Ǿ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ İȟĮȡĲȐĲĮȚ:
-

Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȠʌȫȞ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ ĮȑȡĮ ıĲĮ țĮĲȫĲİȡĮ ıȘμİȓĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ ȗȫȞȘ țĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țȠȞĲȐ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ ȫıĲİ Ƞ İʌĮȖȩμİȞȠȢ ĮȑȡĮȢ ȞĮ
țĮĲĮȜȒȖİȚ ıĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ.

-

Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȠʌȫȞ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ĮʌĮȖȦȖȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞȒșȦȢ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İȚįȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ țİȡĮμȚįȚȫȞ.

ǼʌȚʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȠ İȪțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ıȣμȕȐȜȜİȚ țĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ
ʌȠȣ İȞįİȤȩμİȞĮ șĮ ʌİȡȐıȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚțİȡȐμȦıȘ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
-

-

-

6.4.2

ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ Ș țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ μİ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȣįȡȠȡȡȠȑȢ (ȜȠȪțȚĮ) ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ
(ıȤȒμĮĲĮ7,8,9).
ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȞȐȞĲȘ ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ĲȘȢ İʌȚțİȡȐμȦıȘȢ (ȩʌȦȢ ʌĮȡȐșȣȡĮ, țĮĲĮʌĮțĲȑȢ, ĮȖȦȖȠȓ țĮʌȞĮȖȦȖȠȓ)
ȫıĲİ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȚĮ İțĲȡȠʌȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ (ıȤȒμĮĲĮ 10 ȑȦȢ 13).
ȞĮ ʌȡȠıĮȡμȠıșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ıĲĮ ȜȠȪțȚĮ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ (ıȣȞȐȞĲȘıȘ įȪȠ İʌȚʌȑįȦȞ ıĲȑȖȘȢ)
ȩʌȦȢ ıȘμİȚȠȪĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 14 ȑȦȢ 17 μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠʌȚțȐ ȑȞĮ ȐțĮμʌĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ȑȜĮıμĮ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, ȤĮȜțȠȪ, ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ, Ȓ țĮȚ ıĮȞȓįȦμĮ).
ǱțĮμʌĲĮ įȚĮĳȡȐȖμĮĲĮ

ȉȠ ȐțĮμʌĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ ȟȪȜȚȞȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ İȪțĮμʌĲȠȣ
įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μȚĮ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.3.8-2.
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ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ȗȦȞȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 20 mm μİĲȡȠȪμİȞȠ:
-

ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ μİĲĮȟȪ țȐĲȦ ʌȑȜμĮĲȠȢ ĲİȖȓįȦȞ țĮȚ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ

-

ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ ȗȫȞȘ μİĲĮȟȪ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ țĮȚ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

6.4.4

ǻȚĮĲȠμȑȢ ȠʌȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ

ȅȚ ȠʌȑȢ ĮİȡȚıμȠȪ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȦȢ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȩȜȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ȓıȘȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ıİ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įİȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ ĲμȒμĮĲĮ ĲȘȢ.
ȅȚ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıİȢ įȚĮĲȠμȑȢ țĮĲĮȞȑμȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȒμȚıȣ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ țĮĲȫĲİȡȠȣ ĲμȒμĮĲȠȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ ĲȠ
ȣʌȩȜȠȚʌȠ ȒμȚıȣ ıĲȠȣȢ țȠȡĳȚȐįİȢ.
ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, Ș įȚĮĲȠμȒ ĲȦȞ ȠʌȫȞ ĮİȡȚıμȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ:
-

μİ 1/5000 ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȐȞȦ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ

-

μİ 1/300 ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐĲȦ ȗȫȞȘ ĮİȡȚıμȠȪ

ǼȚįȚțȐ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠȡȩĳȠȣ, ȠȚ
ȠʌȑȢ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ ȩȖțȠȣ ĲȠȣ ĮțĮĲȠȓțȘĲȠȣ ȤȫȡȠȣ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖȘ șĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ ĲȠ 1/5000 ĲȘȢ ȦȢ
ȐȞȦ ȠȡȚȗȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
6.4.5

ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ (ıȤȒμĮĲĮ
18,19,20)

ǵĲĮȞ ıĲȚȢ țȐĲȦ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȘȢ ıĲȑȖȘȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȠȡȡȠȒ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ İıȦĲİȡȚțȒ
ȣįȡȠȡȡȠȒ (ȜȠȪțȚ) ȩʌȦȢ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 18,19,20 ĲȘȢ ȆȡȫĲȘȢ țĮȚ ȉȡȓĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ĲȩĲİ įİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ Ș įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ țȐĲȦ ȗȫȞȘȢ ĮİȡȚıμȠȪ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ ıİ șİȡμȒ ıĲȑȖȘ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ - ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ıȤȒμĮĲĮ ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ șİȡμȒȢ ıĲȑȖȘȢ.
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(6)
(11)
(13)
(14)
(16)
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ȑȜĮıμĮ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμμĮĲȠȢ μİ ĲȘȞ ȣįȡȠȡȡȠȒ
įȚȐĳȡĮȖμĮ (μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm (ıĲȠ ıȤȒμĮ 16 țĮμʌȣȜȫȞİĲĮȚ ʌȐȞȦ ĲȠ ıĮȞȓįȦμĮ)
ĲİȖȓįĮ
(14.1) ĲİȖȓįĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ 14
ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
(28) μİĲȫʌȘ μİ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ

(ǹ)
(Ǻ)
(11)
(12)
(13)
(14)
(14.3)
(16.1)
(23)
(52)
(53)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ĮȞĮįȚʌȜȠȪμİȞĮ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȚııȩμİȞĮ ĲμȒμĮĲĮ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ țĮʌȞĮȖȦȖȩ
įȚȐĳȡĮȖμĮ
(11.1) ʌȡȩıșİĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ ȖȚĮ įȚȐĲĮȟȘ İțĲȡȠʌȒȢ
ĮμİȓȕȠȞ
(12.1) ʌȡȩıșİĲȠ įȠțȐȡȚ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ
(12.2) ʌȡȩıșİĲȠ įȠțȐȡȚ
ıĮȞȓįĮ İʌȓ ĲȠȣ ĮμİȓȕȠȞĲȠȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȜİĲȘıȘ ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ (13.1) ĲȐțȠȢ
ĲİȖȓįĮ
(14.2) ĲİμȐȤȚȠ ĲİȖȓįĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌİȡȚĲȣȜȓııİĲĮȚ ĲȠ įȚȐĳȡĮȖμĮ
ȠμȠȓȦȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ 14.2 ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ȜȠȟȐ ȖȚĮ İțĲȡȠʌȒ ĲȘȢ ȡȠȒȢ ĲȦȞ ȞİȡȫȞ
ıĮȞȓįȦμĮ įĮʌȑįȠȣ ıĲȠ ȜȠȪțȚ
țİȞȩ ĮİȡȚıμȠȪ
ȜȠȪțȚ ĮʌȠȡȡȠȒȢ ȞİȡȫȞ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȣįȡȠȡȡȠȒ ıĲȘȞ țȐĲȦ țĮĲȐȜȘȟȘ ıĲȑȖȘȢ

25
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0,30 m d L d 1,00 m
(ȇ) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ >20%

26

©

Ǽȁȅȉ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

Ǽȁȅȉ

(5) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭ.Ȋ.)
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ĲȠμȑȢ Į-Į
(10) ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ 46, Ș
ʌȡȫĲȘ țĮȡĳȦĲȒ, Ș įİȪĲİȡȘ țȠȜȜȘĲȒ)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
(13) ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ > 25 İʌȓ ĲȠȣ 12
(14) ĲİȖȓįĮ
(16) ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm

(17)
(18)
(27)
(46)
(47)
(49)
(50)

ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ 13 μİ ĮȜȜĮȖȒ țȜȓıȘȢ
ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ
İȓıȠįȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ıĳȘȞȠİȚįȒȢ ĲȐțȠȢ (ıİ ȑȞĮ Ȓ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ)
țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm

ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0,30 m d L d 1,00 m
(ȇ) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ >20%
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(5) ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭ.Ȋ.)
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȢ ȩʌȦȢ ıĲȚȢ ĲȠμȑȢ Į-Į
(10) ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠȣ 16 țĮȚ 50,
Ș ʌȡȫĲȘ țĮȡĳȦĲȒ, Ș įİȪĲİȡȘ țȠȜȜȘĲȒ)
(12) ĮμİȓȕȠȞ
(13) ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ > 25 İʌȓ ĲȠȣ 12
(14) ĲİȖȓįĮ
(16) ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm
ȋȡȒıȚμİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
0,30 m d L d 1,00 m
(ȇ) min 0,15 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ d 20%
(ȇ) min 0,25 ȖȚĮ țȜȓıȘ ıĲȑȖȘȢ >20%
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(17)
(19)
(20)
(22)
(27)
(47)
(49)
(50)

Ǽȁȅȉ

ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȠȣ 13 μİ ĮȜȜĮȖȒ țȜȓıȘȢ
İȜțȣıĲȒȡĮȢ ȗİȣțĲȠȪ
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȓıȠįȠȢ ĮİȡȚıμȠȪ μİ ıȓĲĮ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
ıĳȘȞȠİȚįȒȢ ĲȐțȠȢ (ıİ ȑȞĮ Ȓ įȪȠ ĲİμȐȤȚĮ)
țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm

31368
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Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03:2009

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ μİĲĮȟȪ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țİȜȪĳȠȣȢ

ȈĲĮ İʌȩμİȞĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ıȤȒμĮĲĮ Įʌȩ 21 ȑȦȢ 51 įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ șȑıİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȖȚĮ
įȚȐĳȠȡİȢ ĲȠμȑȢ țĮĲȐȜȘȟȘȢ ıĲȑȖȘȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȑȞĲİ įȚĮĲȐȟİȚȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ
ıĲİȖȫȞ.
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ, ĮȣĲȑȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1.

ıĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ ȤȦȡȓȢ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȩʌȠȣ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĲĮ ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȣʌȠıĲȣȜȫμĮĲĮ, įȠțȠȓ), ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ șĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȣȞȒșȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.

2.

ıĲȚȢ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ (ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ) țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ μİ ʌȜȑȖμĮĲĮ ıȣȞșİĲȚțȫȞ
ȚȞȫȞ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ Ȓ ĮȞȩȡȖĮȞĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (įȚȠȖțȦμȑȞȘȢ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ).

ǼʌİȚįȒ țĮȚ μİ ĲȚȢ įȪȠ șȑıİȚȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (ȚįȓȦȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ șȑıȘȢ) ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĲȠʌȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ
ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ, ıȘμİȚȠȪȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ ȠȚ ʌȡȩıșİĲİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ
İıȦĲİȡȚțȐ, ȤȦȡȓȢ ĲȠȪĲȠ ȞĮ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ șĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ ʌȜȒȡȦȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 1: .Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İʌȓ ĲȠȣ ȟȣȜȩĲȣʌȠȣ ĲȦȞ ĳİȡȩȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țİȜȪĳȠȣȢ
įİȞ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİȚ ĲȚȢ ȖȡĮμμȚțȑȢ șİȡμȚțȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĳșȐȞȠȣȞ ĲĮ 25 μİ 30% ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ
ĮʌȦȜİȚȫȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ș İȣıĲȐșİȚĮ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ μİ ĲȠ İʌ’ ĮȣĲȒȢ İʌȓȤȡȚıμĮ įİȞ İȓȞĮȚ
İȟĮıĳĮȜȚıμȑȞȘ.
ȈǾȂǼǿȍȈǾ 2: ȆĮȡĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ, İȓȞĮȚ ȞĮ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ.
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıİ įȪȠ ĲȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȩȕȜȘμĮ ĲȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ
ıĲȡȫıİȦȞ.

7

ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ǼȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İĳȩıȠȞ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
șİȡμȠμȠȞȫȞȠȞĲĮȚ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȒȟȘȢ ĲȦȞ ıȣıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ, țȠȞȚȠįİμȐĲȦȞ țĮȚ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ
(ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4 İȕįȠμȐįİȢ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣȢ) țĮȚ ȑȤİȚ ĮʌȠȕȜȘșİȓ ĲȣȤȩȞ ȣȖȡĮıȓĮ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.
ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȟİȡȐ țĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ĲĮ ȞİȡȐ țĮȚ ĲĮ ıĲȡĮȖȖȓıμĮĲĮ İʌȩμİȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ μİ
țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȜȪμμĮĲĮ μȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țȐȜȣȥȒ ĲȠȣȢ, ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș μİμȕȡȐȞȘ
ĲȠȣ įȚĮĳȡȐȖμĮĲȠȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ țĮȚ İʌȚțĮȜȪȥİȫȞ ĲȠȣȢ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ İȞ ʌĮȡĮȜȜȘȜȓĮ, μİ įȚĮĳȠȡȐ
μȓĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ İȡȖȐıȚμȘȢ ȘμȑȡĮȢ.
ȆȡȠıȦʌȚțȩ, ȣȜȚțȐ țĮȚ İȜĮĳȡȐ μİĲĮĳȠȡȚțȐ μȑıĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮμȑȞȠȣȞ ʌȐȞȦ
ıİ ĮțȐȜȣʌĲİȢ μȠȞȦĲȚțȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıțȜȘȡȐ įȐʌİįĮ (ȟȪȜȚȞĮ μĮįȑȡȚĮ,
ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ, μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ țȜʌ.).
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ ĮȞĮʌĲȪııȠȣȞ įȣıμİȞİȓȢ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ.
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ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ
ıĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-0306-02-03.
ȀĮμȓĮ İȡȖĮıȓĮ įİȞ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȡȚȞ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ, ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-03, įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ǹʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ įİȞ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ʌȡȩıșİĲȦȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ μȑĲȡȦȞ ȩʌȠĲİ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ
ȩĲȚ ĮȣĲȐ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒ țĮȚ ʌȡȩȤİȚȡĮ țĮȚ įİȞ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ȆȡȚȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ Ș İʌȩμİȞȘ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ, İȐȞ ȑȤİȚ
ȣȖȡĮȞșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ, ıĲȘ μȐȗĮ țĮȚ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ. ǼʌȓıȘȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ μİ ĲȘȞ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țİȞȠȪ ȩʌȠȣ
ĲȩĲİ șĮ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȜȩȖȦ İȞĮȜȜĮȖȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ
μİĲȐȕĮıȘ.

9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

9.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

30

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ĮȞĮʌȞȠȒȢ

Ǽȁȅȉ EN 149

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
ȠĳșĮȜμȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 165-95

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ

Ǽȁȅȉ EN 863
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İȞįȣμĮıȓĮ

9.3

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ, ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ Įʌȩ ĲȚȢ țȩȜȜİȢ, ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȐįİȚİȢ ıȣıțİȣĮıȓİȢ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ȐμİıĮ ĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ șİȡμȠμȠȞȦμȑȞȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ, ĲȠȞ įİȓțĲȘ șİȡμȚțȒȢ ĮȖȦȖȚμȩĲȘĲȠȢ
țȜʌ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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(7) șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(10)
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
(21)
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
(22)
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
(25)
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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Ǽȁȅȉ

ȈĲȚȢ İʌȚıĲİȖȐıİȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȪȠ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ İʌȓʌİįĮ ĮİȡȚıμȠȪ: țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ İʌȚıĲȑȖĮıȘȢ, ȚįȓȦȢ
ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ʌȠȡȫįİȢ, țĮȚ μİĲĮȟȪ ȐȞȦ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ.

(3)
(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(21)
(22)
(23)
(25)
(45)
(48)

ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
ȥȣȤȡȒ ȐıĳĮȜĲȠȢ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ (ĭ.Ȋ.)
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
İȚįȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜİȞȓȠȣ
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįȦμĮ ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm
ĲİȖȓįĮ
ıĮȞȓįȦμĮ (ʌȑĲıȦμĮ) ʌȐȤȠȣȢ t 25 mm
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
ĮİȡȚȗȩμİȞĮ İȞįȚȐμİıĮ țİȞȐ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ țİȡĮμȚįȚȫȞ
İȚįȚțȩ ıĲȡĮȞĲȗĮȡȚıĲȩ ĮμμȠȤȐȜȚțȠ
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(7)
(8)
(10)
(21)
(22)
(25)
(47)

34

șİȡμȠμȩȞȦıȘ İʌȚțȠȜȜȠȪμİȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ Ĭ.ǹ.
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
μİĲĮȜȜȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ ȣįȡȠȡȡȠȒȢ
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(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(21)
(22)
(25)

ĮıĳĮȜĲȚțȒ İʌȐȜİȚȥȘ
ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ
įȚȐĳȡĮȖμĮ
ĮμİȓȕȠȞ
ıĮȞȓįĮ İʌȓ ĲȠȣ 12 ȖȚĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣ
țİȞȠȪ
ĲİȖȓįĮ
ȠȡȖĮȞȚțȩ țȠȞȓĮμĮ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ
ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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Ǽȁȅȉ

(8)
(19)
(22)
(25)

ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮȞİȜțȣıĲȒȡĮȢ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ
İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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(8) ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ μİ Ȓ ȩȤȚ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
(22) İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ șİȡμȠμȠȞȫıİȚȢ

(25) İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

42

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 7345 Thermal insulation - Physical quantities and definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9251 Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials Vocabulary - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȈȣȞșȒțİȢ μİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9288 Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and
definitions - ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ μİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9346 Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȂİĲȐįȠıȘ μȐȗĮȢ - ĭȣıȚțȐ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

x

Ǽȁȅȉ EN 1227
Thermal insulation - Materials, products and systems - Vocabulary -ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȊȜȚțȐ, ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲĮ - ȁİȟȚȜȩȖȚȠ

x

Ǽȁȅȉ EN 1258
Expanded perlite for loose fill insulation -- ǻȚȠȖțȦμȑȞȠȢ ʌİȡȜȓĲȘȢ ȤĮȜĮȡȐ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȢ (ȤȣįȒȞ) ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 1602
Thermal insulating products for building applications - Determination of the
apparent density - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1603/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity) ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50% ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)

x

Ǽȁȅȉ EN 1604/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1605/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ȣʌȩ ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
ĳȠȡĲȓȠ șȜȓȥİȦȢ țĮȚ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

x

Ǽȁȅȉ EN 1606/A1Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ
İȡʌȣıμȠȪ μİĲȐ Įʌȩ șȜȓȥȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 1607
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength perpendicular to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 1608
Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile
strength parallel to faces - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ İȟĮıțİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 1609/ǹ1Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ
țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ.
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x

Ǽȁȅȉ EN 13162 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13163 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13164 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13165 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane
foam (PUR) products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ ȐțĮμʌĲȠ Įĳȡȩ ʌȠȜȣȠșȡİșȐȞȘȢ (PUR) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13166 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic
foam (PF) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ĳĮȚȞȠȜȚțȩ Įĳȡȩ (PF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13167 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ țȣȥİȜȦĲȩ ȖȣĮȜȓ (CG) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13168 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȟȣȜȩμĮȜȜȠ (WW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13169 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌİȡȜȓĲȘ (EPB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13170 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ĳİȜȜȩ (ICB) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13171 E2 Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre (WF)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ (WF) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13172 E2 Thermal insulating products - Evaluation of conformity - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ǼțĲȓμȘıȘ ĲȘȢ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 822 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and
width - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 824 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ șȜȓȥȘ
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x

Ǽȁȅȉ EN 12085 Thermal insulating products for building applications - Determination of linear
dimensions of test specimens - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȖȡĮμμȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ įȠțȚμȓȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 12086 Thermal insulating products for building applications - Determination of water
vapour transmission properties - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 12087/ǹ1 Thermal insulating products for building applications - Determination of long
term water absorption by immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ İμȕȐʌĲȚıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12088 Thermal insulating products for building applications - Determination of long term
water absorption by diffusion - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĲȘȢ μĮțȡȠȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ μİ įȚȐȤȣıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 12089 Thermal insulating products for building applications - Determination of bending
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12090 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12091 Thermal insulating products for building applications - Determination of freezethaw resistance - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ıĲȘ ȥȪȟȘ-ĮʌȩȥȣȟȘ

x

Ȇ.ǻ. 4-7-79 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ (ĭǼȀ 362 ǻ)

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

AFNOR P 31-202-1/A2 DTU 40.21 - Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à
emboîtement ou à glissement à relief - Partie 1 : cahier des clauses techniques

x

AFNOR P 31-203 DTU 40.211 - Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles de terre cuite à
emboîtement à pureau plat - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales (référence commerciale du DTU 40.211)

x

AFNOR P 31-204 DTU 40.23 - Travaux de bâtiment - Couvertures en tuiles plates de terre cuite Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2 du DTU 40.23)

x

AFNOR P 31-205 DTU 40.241 - Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à
emboîtement longitudinal, suivi du cahier des clauses techniques et du cahier des clauses spéciales
(édition juin 90) - (Complété par l'ERRATUM D'OCTOBRE 1990)

x

AFNOR P 31-206 DTU 40.25 - Couverture en tuiles plates en béton - Cahier des clauses techniques
suivi du cahier des clauses spéciales

x

NF P 31-207 - DTU 40.24. Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles en béton à glissement et à
emboîtement longitudinal - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses
spéciales - Référence commerciale des parties 1 et 2 de la norme NF P31-207 de mai 1993
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ
ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ
External wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh
reinforced synthetic coatings

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 17
© Ǽȁȅȉ
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ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ

31386

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-02-04:2009

ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0602-04 «ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-06-02-04, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 30Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȩȞȦıȘȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĲȚȡȓȠȣ μİ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ıȣȞșİĲȚțȐ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 150103-06-02-01 țĮȚ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02, ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ıȪȞșİĲȦȞ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȠȞȫıȘȢ (ȈȈǼĬ).

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02

Thermal insulation of external walls -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 13501-1

Fire classification of construction products and building elements. – Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests -- ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ
įȠμȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȤİĲȚțȐ μİ ĲȘȞ ĳȦĲȚȐ - ȂȑȡȠȢ 1:
ȉĮȟȚȞȩμȘıȘ μİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ įİįȠμȑȞȦȞ Įʌȩ įȠțȚμȑȢ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıİ ĳȦĲȚȐ

Ǽȁȅȉ EN 13187

Thermal performance of buildings. Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes. Infrared method -- ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ
țĲȘȡȓȦȞ - ȆȠȚȠĲȚțȒ ĮȞȓȤȞİȣıȘ ĲȦȞ șİȡμȚțȫȞ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıİ ʌİȡȓȕȜȘμĮĲĮ
țĲȘȡȓȦȞ - ȊʌȑȡȣșȡȘ μȑșȠįȠȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1
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3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

3.1

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

© Ǽȁȅȉ

īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ȠȚ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ μİ ĲȘȞ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲȠȣȢ, ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣȢ (șȑıİȚȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ) ʌȠȣ ȣʌİȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ İȓĲİ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
țȠȜȜȘĲȩ, İȓĲİ / țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
3.1.1

ȈȪȞșİĲȠ ıȪıĲȘμĮ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȈȈǼĬ)



ȉĮ ȕĮıȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ Ș țȩȜȜĮ, ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ, ȠȚ ıĲȡȫıİȚȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
μİĲȐ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.



ǹʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ, İȓĲİ μİ țȩȜȜȘıȘ, İȓĲİ / țĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ,
İʌİȞįȪİĲĮȚ μİ ȜİʌĲȩ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μİ ȠʌȜȚıμȩ İʌȓȤȡȚıμĮ țĮȚ ĳȑȡİȚ μȚĮ ıĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ (įȚĮĳȩȡȠȣ
ȣĳȒȢ țĮȚ ȤȡȫμĮĲȠȢ).



ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ İȚįȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲĮ
įȚȐĳȠȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ (ĮȞȠȓȖμĮĲĮ, ȜĮμʌȐįİȢ, ʌȠįȚȑȢ, ʌȡȑțȚĮ, ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ țȜʌ.).



ǲȤİȚ ʌȡȠȠȡȚıμȩ ȞĮ ʌȡȠıįȫıİȚ ıĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ μȚĮ
İμĳȐȞȚıȘ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ İʌȚșȣμȓİȢ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ) țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ ıȣμȕȐȜİȚ ıĲȘ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȚȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ.



ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țĮȚ ıİ ȞȑĮ țĮȚ ıİ ȣʌȐȡȤȠȞĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ țĲȚȡȓȦȞ.



ǻİȞ ıȣμμİĲȑȤİȚ ıİ țĮμȚȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȘȞ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ ĲȠȚȤȫμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ.



ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȚĮ μȑıȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1 m2K/W μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ μİȜİĲȘĲȒ, ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ țĮĲ
İȜȐȤȚıĲȠ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ
țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ.



ǹʌĮȚĲİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ, İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȘ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ μİ ĲĮ
ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ȈȈǼĬ.

3.1.2

ȊʌȩıĲȡȦμĮ

ȅ ȩȡȠȢ «ȣʌȩıĲȡȦμĮ» ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȑȞĮ ĲȠȓȤȠ ĳȑȡȠȞĲĮ Ȓ μȘ ĳȑȡȠȞĲĮ, ȞİȩțĲȚıĲȠ Ȓ ʌĮȜĮȚȩ (μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
İʌȓȤȡȚıμĮ, ȤȡȦμĮĲȚıμȩ Ȓ İʌȑȞįȣıȘ) Įʌȩ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȒ Ȓ ȜȚșȠįȠμȒ, Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ (ȤȣĲȩ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ȓ
ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ) Įʌȩ țȣȥİȜȠİȚįȒ ıĲȠȚȤİȓĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ, μİĲĮȜȜȚțȐ İȜȐıμĮĲĮ, țȠȞĲȡĮʌȜĮțȑ
șĮȜȐııȘȢ, ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ, țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıμȑȞĮ, İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ Ȓ /țĮȚ ȞĮ
ıĲİȡİȦșİȓ μȘȤĮȞȚțȐ ĲȠ ȈȈǼĬ.
3.1.3

ȀȩȜȜĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ

(ȑȞįİȚȟȘ 2 ıȤȒμĮĲȠȢ 2)
8
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ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȡȘĲȚȞȠȪȤȠ ȣȜȚțȩ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİ ȐȡȚıĲȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ıĲĮ ıȣȞȒșȘ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
ǻȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıİ μȠȡĳȒ:


ȄȘȡȠȪ ȕȚȠμȘȤĮȞȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ȑĲȠȚμȠ ʌȡȠȢ ĮȞȐμİȚȟȘ μİ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩμİȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
ʌȠıȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ.



ȆȠȜĲȫįȘ, ȑĲȠȚμȘ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ, ʌȠȣ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ ʌȡȠıșȒțȘ ȣȜȚțȠȪ.



ȆȠȜĲȫįȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓ ʌȡȠıșȒțȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.



ȈțȩȞȘȢ ʌȡȠȢ ĮȞȐμİȚȟȘ μİ ȡȘĲȓȞİȢ.



ǹĳȡȫįİȢ ıİ ĳȚȐȜİȢ, ȑĲȠȚμȠ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ, İȚįȚțȒȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșĮȞȚțȒȢ ıȪıĲĮıȘȢ.

3.1.4

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ

ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠ ȣȜȚțȩ, șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 1 m2 K/W. Ȃİ ȕȐıȘ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ĲȚμȒ
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ. ȉȠ
ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȩ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲ İȜȐȤȚıĲȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀǼȃǹȀ ĮȞȐ țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ
İȓįȠȢ țĲȚȡȓȠȣ.
3.1.5

ȈĲȡȫıİȚȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

ȈȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
3.1.6

ȅʌȜȚıμȩȢ

(ȑȞįİȚȟȘ 5 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)
ȆȜȑȖμĮ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ Ȓ Įʌȩ ıȣȞșİĲȚțȑȢ ȓȞİȢ (ıʌȐȞȚĮ μİĲĮȜȜȚțȩ) İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ, ȕȐȡȠȣȢ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 145 gr/m2 μİ ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĲĮ ĮȜțȐȜȚĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ
ĲıȚμİȞĲȠİȚįȫȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ țĮȚ İȚįȚțȒ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ȕȐıȘ ĲȘȢ ETAG 004.
3.1.7

ǺĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

(ȑȞįİȚȟȘ 4 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)
ȁİʌĲȒ ıĲȡȫıȘ ʌȐȤȠȣȢ 2 - 5 mm ĮȞȩȡȖĮȞȠȣ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
İȞıȦμĮĲȫȞİĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ μİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȈȣȞȒșȦȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ μȠȡĳȒ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ țȩȜȜĮ.
3.1.8

ȈĲȡȫıȘ İμʌȠĲȚıμȠȪ (ĮıĲȐȡȚ)- İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȕȐıȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ

(ȑȞįİȚȟȘ 6 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)
ȆȠȜȪ ȜİʌĲȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ.
Ǿ ıĲȡȫıȘ ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ĮȜțĮȜȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ.
3.1.9

ȉİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ

(ȑȞįİȚȟȘ 7 ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 3)

9
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ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȦȞ țȜȚμĮĲȚțȫȞ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ (ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ-ȤȚȩȞȚ) țĮșȫȢ țĮȚ ȑȞĮȞĲȚ μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȫȞ țĮȚ
μȣțȒĲȦȞ, țĮȚ ıȣμȕȐȜȜİȚ ıĲȠ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩ ĲİȜİȓȦμĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ İμʌȠĲȚıμȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȒȢ ĲȘȢ țĮȚ ĲȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
Ȃİ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ țĮȚ Ș ȜİȓĮ Ȓ ȩȤȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȓĮȢ ĲȠȣ ĮįȡĮȞȠȪȢ.
3.1.10 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
1.

ǺȪıμĮĲĮ Įʌȩ ʌȜĮıĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǻ2 DIN 4102) ĮȞșİțĲȚțȐ ıĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ
ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ μİ İȚįȚțȒ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȠȣ μȘ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ ıĲȘȞ ȐțȡȘ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.

2.

ȆȡȩıșİĲȘ ʌȜĮıĲȚțȒ ȡȠįȑȜĮ ȕȪıμĮĲȠȢ ȖȚĮ μĮȜĮțȐ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ) ĮȞșİțĲȚțȐ
ıĲȘȞ ȣʌİȡȚȫįȘ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ.

3.

ȂİĲĮȜȜȚțȐ ȕȪıμĮĲĮ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ

4.

ǺȪıμĮĲĮ μİ ȠʌȒ țĮȚ țĮȡĳȓ Ȓ ȕȓįĮ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȩȖțȦıȘ ĲȠȣ ȐțȡȠȣ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ.

5.

ǺȪıμĮĲĮ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ ʌȠȣ įȚȠȖțȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȓįĮ ȘȜİțĲȡȠȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ İȜȐȤȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 4 mm
ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌȜĮıĲȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȑȞįİȚȟȘ
8 țĮȚ 9 ıȤȒμĮĲȠȢ 3).

3.1.11 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ, ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ, ȑȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ȐȜȜĮ
ȠȚțȠįȠμȚțȐ ıĲȠȚȤİȚȐ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİĲĮȜȜȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ,


ǹʌȩ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ 1 mm ʌȡȠȜĮțĮȡȚıμȑȞȠȣ Ȓ ȩȤȚ.



ǹʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ 8/18 ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ 0,4 mm.



ǹʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ 1 mm.

ǻȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȘ ȜĮμĮȡȓȞĮ įİȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ.
3.1.12 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞȦıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌȜĮıĲȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 5, ıĲȠ ıȪıĲȘμĮ ȖȡĮμμȚțȒȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ.
3.1.13 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ĮțμȫȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȠμȑȢ,


ǹȜȠȣμȚȞȓȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,5 mm ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ʌȜȑȖμĮ ȚȞȫȞ ȣȐȜȠȣ.



ǹȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ 8/18 İȜĮȤȓıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 0,4 mm.



ǿȞȫȞ ȣȐȜȠȣ.



ȆȜĮıĲȚțȑȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ʌȜȑȖμĮ ȚȞȫȞ ȣȐȜȠȣ.
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3.1.14 ǹȡμȠțȐȜȣʌĲȡĮ
ȉĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞĮ ĮȡμȠțȐȜȣʌĲȡĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ:


ȃĮ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ĳȡȐȖμĮ Įʌȩ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ.



ȃĮ ĮʌȠȡȡȠĳȠȪȞ ĲȣȤȩȞ țȚȞȒıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȐțȡȦȞ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.



ȃĮ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȜȚțȐ μİȖȐȜȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ (ʌ.Ȥ. Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȦĲȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ
ȤȐȜȣȕĮ).



ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ (țȡȠȪıȘ įȚȐĲȡȘıȘȢ).



ȃĮ ĮȞĲȑȤȠȣȞ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ.

3.1.15 ȆȡȠȧȩȞĲĮ ıĳȡȐȖȚıȘȢ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ Ȓ ĮțȡȣȜȚțȑȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ȤȘμȚțȐ
ıȣμȕĮĲȑȢ μİ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȩĲȚ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȚțĮȜȣʌĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ Ȓ İȚįȚțȑȢ
ĮĳȡȫįİȚȢ ĮȣĲȠįȚȠȖțȠȪμİȞİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ȕȐıȘ ĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.

4

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ

4.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ

ǵȜȠȚ ȠȚ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚĮ ȠįȘȖȓĮ ETAG 004. H ȠįȘȖȓĮ ĮȣĲȒ İʌȓıȘȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓȗİȚ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮȣĲȠȪȢ
μİ ĲȚȢ ȠȣıȚȫįİȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (essential requirements) ʌȠȣ șȑĲİȚ Ș EEC/89/106 ȖȚĮ ĲĮ įȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ.
4.1.1

ǼȣıĲȐșİȚĮ

ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıĲȚȢ ıȣȞįȣĮıμȑȞİȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȕȐȡȠȢ, ĲĮ ĮțȡĮȓĮ țȜȚμĮĲȚțȐ
ĳĮȚȞȩμİȞĮ (ȐȞİμȠȢ), Įʌȩ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ (ȩȤȚ ȩμȦȢ ıİ ȕĮȞįĮȜȚıμȠȪȢ μİ ĮȚȤμȘȡȐ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ),
ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȡȑʌİȚ Ș ıȪȞįİıȒ ĲȠȣ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ Ș İʌȑȞįȣıȒ ĲȠȣ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȑĲȠȚĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ țĮȚ Ș ʌĲȫıȘ ĲȠȣ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȚıȤȪȠȞĲİȢ țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ĮȞİμȠʌȓİıȘȢ).
4.1.2

ȈȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ

ȅȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȘȞ ĳȦĲȚȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȘȖȐȗȠȣȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȚıȤȪȠȞĲİȢ
țĮȞȠȞȚıμȠȪȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ Ǽȃ 13501-1.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Eȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
4.1.3
Į)

ȊȖȡȠșİȡμȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ
ȈĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ıĲȠ Ȟİȡȩ (ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ) țĮȚ ıĲȠ ȤȚȩȞȚ
ȆȡȑʌİȚ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ȈȈǼĬ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ Ȟİȡȩ μİĲĮȟȪ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȠȪ ȩʌȦȢ țĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ
ȤȚȩȞȚ (ȚįȓȦȢ ıțȩȞȘ ȤȚȠȞȚȠȪ).
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ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ȈȈǼĬ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ĲȠ
ȤȚȩȞȚ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ʌȡȠȫșȘıȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ĲμȒμĮĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮĲĮıĲȡĮĳȠȪȞ
Įʌȩ ĮȣĲȐ.
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02
ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ įȚĮȕȡȠȤȒ țĮȚ įȚĮʌȩĲȚıȘ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ĲȠȓȤȠȣ ȦȢ țĮȚ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-01 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȠ Ȟİȡȩ ĲȦȞ İȜĮĳȡȫȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ).
ȕ)

ǹʌȠĳȣȖȒ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮȚ ȩʌȚıșİȞ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ
țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮȞĲȚıĲȐıİȚȢ ıĲȘȞ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ țȜȚμĮĲȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ (șİȡμȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĮȑȡĮ).
ǹȚĲȓİȢ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıȣȞȒșȦȢ:


Ȃİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.



Ȃİ ĲȘȞ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ Ș
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȠȣȢ, İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 7,5 gr/m3 ĲȠ ȤİȚμȫȞĮ.

Ȃİ ĲȠ ȈȈǼĬ, ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ĮʌĮȚĲİȓ ȤȡȩȞȠ ĮȜȜȐ țĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȒ
ĮțȩμĮ țĮȚ ıİ ĮțȡĮȓİȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȡĮĲİĲĮμȑȞȠȣ țȡȪȠȣ țĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȒȢ įȚĮĲȘȡȠȪμİȞȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ.
Ȗ)

ǹʌȠĳȣȖȒ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ
ȅȚ țȓȞįȣȞȠȚ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȫȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ μİ ȈȈǼĬ İȓȞĮȚ μȘįĮμȚȞȠȓ μİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȕȑȕĮȚĮ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȒ Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ țĮȚ ȩĲȚ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ
ȠȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȑȢ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.

į)

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ
ȀĮȚ ȠȚ ȤĮμȘȜȑȢ țĮȚ ȠȚ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ȈȈǼĬ,
ȠȪĲİ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ μȘ ĮȞĲȚıĲȡİʌĲȑȢ ʌĮȡĮμȠȡĳȫıİȚȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ıİ ʌȠȜȪ ȤĮμȘȜȑȢ țĮȚ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ
ĮʌȩĲȠμİȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ İʌȓ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Įʌȩ ĮʌȩĲȠμȘ ıțȓĮıȘ
ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ Ȓ Įʌȩ ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ țĮĲȩʌȚȞ șȣİȜȜȫįȠȣȢ ȕȡȠȤȒȢ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ıĲĮ ȖȣȡȓıμĮĲĮ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ
țĮȚ ıĲȚȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ.

İ)

ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ țĮȚ İȟȠȚțȠȞȩμȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ
ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ μİ ȈȈǼĬ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμȕȐȜİȚ țĮȚ ıĲȘȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ İȟȠȚțȠȞȩμȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ĲȠȞ ȤİȚμȫȞĮ țĮȚ ĲȠ
țĮȜȠțĮȓȡȚ.
ȅȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ țȐșİ μȠȡĳȒȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠʌȚțȫȞ įȚĮĳȠȡȫȞ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ įİ ʌȡȩıșİĲİȢ İȟĮıĳĮȜȓıİȚȢ, ȫıĲİ ĮȣĲȑȢ ȠȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
İȜȐȤȚıĲİȢ.
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ȈȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȚȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ

ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȚȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ, ȩĲĮȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țȡȠȣıĲȚțȑȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮĲȩμȦȞ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ țĮĲȠȓțȘıȘ.
Ǿ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ, ıİ ĲȣȤĮȓİȢ, ĮʌȡȩȠʌĲİȢ Ȓ İțȠȪıȚİȢ țȡȠȪıİȚȢ, μȘ ȑȞĲȠȞȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ , ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ μİ ȈȈǼĬ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 1) įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ĮȞȦμĮȜȚȫȞ ıĲȘȞ ȩȜȘ įȠμȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1- ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ

4.1.5

ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ

ȆȡȫĲȘ

ǽȫȞȘ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȘ Įʌȩ ĲȠ țȠȚȞȩ ıĲȘȞ ıĲȐșμȘ İįȐĳȠȣȢ, ȣʌȠțİȓμİȞȘ
ıİ țȡȠȪıȘ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ıȫμĮ ĮȜȜȐ μȘ ȣʌȠțİȓμİȞȘ ıİ μȘ țĮȞȠȞȚțȒ ȤȡȒıȘ.

ǻİȪĲİȡȘ

ǽȫȞȘ İțĲİșİȚμȑȞȘ ıİ țȡȠȪıȘ (ȤĲȣʌȒμĮĲĮ Ȓ İțıĳİȞįȩȞȘıȘ ĮȞĲȚțİȚμȑȞȦȞ) ȦȢ
İʌȓ ĲȠ ʌȜİȓıĲȠȞ ȑȞĲȠȞĮ, ĮȜȜȐ ıİ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȠȚȞȠȪ, ȩʌȠȣ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌĮĳȒȢ, Ȓ ıİ ȤĮμȘȜȩĲİȡİȢ ıĲȐșμİȢ, ȩʌȠȣ Ș
ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌĮ μİ ĮȓıșȘμĮ
ĳȡȠȞĲȓįĮȢ.

ȉȡȓĲȘ

ǽȫȞȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ țĮĲĮıĲȡĮĳİȓ Įʌȩ ıȣȞȘșȚıμȑȞİȢ
țȡȠȪıİȚȢ Įʌȩ ȐĲȠμĮ Ȓ Įʌȩ ĮȞĲȚțİȓμİȞĮ (İțıĳİȞįȩȞȘıȘ).

ȈȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ıĲȚȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ

ȅȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ ȩʌȦȢ ıȣıĲȠȜȑȢ, İȡʌȣıμȩȢ, įȚĮıĲȠȜȑȢ įİȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ țĮȚ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȦȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĲȠ
ȩȜȠ ıȪıĲȘμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȚĮ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ
ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ.
4.1.6
Į)

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲĮ ȣȜȚțȐ Ȓ ĲμȒμĮĲĮ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İȪțȠȜȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ
țĮȞȠȞȚțȒȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, ȩȜĮ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȠȣȢ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȉȠȪĲȠ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ:
1.

ǵȜĮ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ, ʌȠȣ įİȞ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ İȪțȠȜĮ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠ-ȤȘμȚțȒ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ, ȜȠȖȚțȐ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ, ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ȦȢ
İʌȓ ĲȠ ʌȜİȓıĲȠȞ ĮȡȖȑȢ İȞįȠ-ĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
ǹȣĲȑȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȚȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ, ĲĮ ȣȜȚțȐ: șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ıĲİȡȑȦıȘȢ ȠʌȜȚıμȠȪ,
İʌȑȞįȣıȘȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țȩȜȜȘıȘȢ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, ıĲİȖȐȞȦıȘȢ.

ȕ)

2.

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ, ȫıĲİ ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ ıİ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȤȡȒıȘȢ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ Įʌȩ įȚȐȕȡȦıȘ
(ıĲİȖȞȒ, ȣȖȡȒ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȜȣĲȚțȒ) Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, țȡȣʌĲȩȖȡĮμμĮ (μĮȞȚĲȐȡȚĮ, ȕȡȪĮ) ʌȠȞĲȓțȚĮ.

3.

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ.

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
ǵȜȠȚ ȠȚ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 4.1.1 ȑȦȢ 4.1.5 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȣȟȠμİȚȫıİȦȞ ĲȦȞ țĮĲĮʌȠȞȒıİȦȞ ʌȠȣ
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ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ
μİĲĮȕȠȜȑȢ.
4.1.7

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲİȜȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

Ǿ ĲİȜȚțȒ ȩȥȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲȚȢ ʌȡȠıșȒțİȢ ȜİʌĲȩțȠțțȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
țĮȜȪȥİȚ įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
4.1.8

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ μİ ȈȈǼĬ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲİȡİȫıİȦȞ įȚĮμȑıȠȣ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
(ĲȠȓȤȠȚ ʌȜȘȡȫıİȦȢ-ĳȑȡȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ) ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ıĲȒȜİȢ ȣįȡȠȡȡȠȫȞ,
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ İȟȦĳȪȜȜȦȞ (ıȚįİȡȚțȐ μĮıțȠȪȜȦȞ), ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȞȠȚȖȩμİȞȦȞ İȟȦĳȪȜȜȦȞ
ȖİȡμĮȞȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ.
ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ĲȠʌȚțȒȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȠȪĲİ ĮȚĲȓĮ įȚȩįȠȣ
ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ șİȡμȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫȞ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȑșȠįȠȢ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣȢ.
4.1.9

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ȖȦȞȚȫȞ, ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ μİ țȐııİȢ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ
țĮȚ ıĲȚȢ İʌĮĳȑȢ μİ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ įȐʌİįĮ İȟȦıĲȫȞ

ȉĮ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞĮ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȟĮȡĲȒμĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıİ
ȩȜĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıȘμİȓĮ.
4.1.10 ǻȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
īȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ĲȠ ȈȈǼĬ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣ ȩȥȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡİȓĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ țĮȚ
ʌİȡȚȠįȚțȐ țȐșİ ʌȑȞĲİ μİ įȑțĮ ȤȡȩȞȚĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĮȣĲȠȪ, țĮȚ ĮμȑıȦȢ İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ ʌȜȘȖȦșİȓ
Įʌȩ țȡȠȪıİȚȢ ȕĮȞįĮȜȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ.
ȈĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮȡμȠȜȠȖȒıİȚȢ μİ μĮıĲȓȤİȢ ȚįȓȦȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
İțĲİșİȚμȑȞİȢ țĮȚ ıȣȡȡȚțȞȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.

4.2

ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ (ȈȈǼĬ) țĮȚ ĲĮ İʌȚμȑȡȠȣȢ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓĮ

ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.
ǼʌȓıȘȢ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ǼȜȐȤȚıĲȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș ıȒμĮȞıȘ CE ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ȖȚĮ
ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Ȓ μİ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) μİ ȕȐıȘ ȠįȘȖȓĮ ETAG Ȓ ȤȦȡȓȢ ETAG
ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ. (ȕȜ. ȀȊǹ 9451/208, EEC/89/106, țĮȚ Guidance Papers D, J ĲȘȢ EEC 89/106). ȉȠ
ıȒμĮ CE ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ıȒμĮȞıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ (Designation Code) μİ ĲȘȞ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İĲȚțȑĲĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ. Ǿ
ıȒμĮȞıȘ CE ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ. (ʌȤ ȉȠ Designation Code
ȖȚĮ ĲĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ (Ȓ ȖȚĮ ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ țȐʌȠȚȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ıĲĮ įȫμĮĲĮ įȚĮĳȑȡİȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ
ĲȠȚȤȠʌȠȚȓĮȢ). īȚĮ ȩȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȓȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ Ș ıĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (ETA) ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ȈĲȘȞ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȈȈǼĬ ȗȘĲİȓĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ETAG 004.
Ǿ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȩμİȞȦȞ ıĲȚȢ İʌȩμİȞİȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ țĮȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȓțȒ ȉİȤȞȚțȒ ǲȖțȡȚıȘ (Ǽȉǹ) ĲȠȣ ȈȈǼĬ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ Įʌȩ ĮȡμȩįȚȠ ȀȠȚȞȠʌȠȚȘμȑȞȠ ĭȠȡȑĮ.
Ǿ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȒ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ıĮĳȫȢ ĲȠ ȈȈǼĬ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ĲȠ ĮʌĮȡĲȓȗȠȣȞ (ʌİȡȚȖȡĮĳȒ – ĲİȤȞȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ).
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4.2.1

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

ȅȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ, İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ, ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ țȜʌ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȞĮȡμȠȞȚıμȑȞȠ
ʌȡȩĲȣʌȠ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ (İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ İȚįȚțȒ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ) Ȓ ıĲȘȞ Ǽȉǹ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
4.2.2

ǼμĳȐȞȚıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ȅμȠȚȠȖİȞȒȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ İʌȚįİȡμȓįĮȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ș ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
4.2.3

ȉȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘȢ G țĮȚ Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲμȘıȘ

(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡĮȖȡ. 6.2.4.2 ĲȘȢ ǼȉAG 004)
īȚĮ ĲȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıμȩ ĲȦȞ įȡȐıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ Ș țȣȡȚȩĲİȡȘ ĮȚĲȓĮ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İʌȚȜȑȖİĲĮȚ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıİ įȚȐĲμȘıȘ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲμȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ
ETAG 004.
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ μȑĲȡȠ G:


ĮȣȟȐȞİȚ μİ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȣĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ.



μİȚȫȞİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȣĲȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ.

4.2.4

Ǿ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1 m2K/W (ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004) țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıμȠȪ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ȀǼȃǹȀ) ȖȚĮ ĲȘȞ țȜȚμĮĲȚțȒ ȗȫȞȘ țĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İĳĮȡμȠȖȒ. ǼʌȓıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ș șİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ
ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ ıȣμȕĮĲȚțȐ ȓıȘ 0,02 m2K/W.
ȅ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ:
ǻx = xp . n
ȩʌȠȣ
xp, İȓȞĮȚ Ș ĲȠʌȚțȒ İʌȚȡȡȠȒ ĲȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘȢ șİȡμȚțȒȢ ȖȑĳȣȡĮȢ Įʌȩ ȑȞĮ ȕȪıμĮ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
n, Ƞ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ĮȞȐ m2
4.2.5

Ǿ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ (ĮȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘ įȚȐȤȣıȘ ȣįȡĮĲμȫȞ) ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

Ǿ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ țĮȚ ĲİȜȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004
4.2.6

Ǿ ĮʌȠĳȣȖȒ țȚȞįȪȞȦȞ ıȣμʌȣțȞȫıİȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ ȩʌȚıșİȞ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ

īȚĮ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȡȩμȠȚȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ıȤȑıȘ:

31
(WRXHSLFUȓVPDWR9 )
e
t 50m 1
3 2THUPRPRQZVK9
15
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ȩʌȠȣ Ȇ1 İȓȞĮȚ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

Ȇ2 İȓȞĮȚ Ș įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
e ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
(ȖȚĮ ĲȚȢ ĲȚμȑȢ ĲȘȢ įȚĮʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ ȕȜȑʌİ ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02 ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
4.2.7

Ǿ ĲȡȚȤȠİȚįȒȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ

Ǿ ĲȡȚȤȠİȚįȒȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘ ȞİȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004.
4.2.8

Ǿ ȣȖȡȠșİȡμȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

Ǿ ȣȖȡȠșİȡμȚțȒ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG
004.
ȆȡȑʌİȚ țĮĲȩʌȚȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚμȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
İʌȓȤȡȚıμĮ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ Ȓ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĮȣĲȫȞ ĲĮ ĳĮȚȞȩμİȞĮ:


ĳȠȣıțȐȜȚĮıμĮ Ȓ ȡȘȖμȐĲȦıȘ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ.



ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.



ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.



ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȠ ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.

4.2.9

ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ μİ țȩȜȜȘıȘ ȈȈǼĬ

ȉȠ ȩȜȠ șȑμĮ ĲȦȞ ĮȞĲȠȤȫȞ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȠȜȜȘĲȩ țĮȚ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ĲȚȢ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ
Įʌȩ ĲȠȞ ȐȞİμȠ, ĲȚȢ șİȡμȠțȡĮıȚĮțȑȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ, ĲȚȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ μȘ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ
țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ ıȘμİȚĮțȫȞ țȠȜȜȒıİȦȞ, ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȦȞ İȜȐȤȚıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȦȢ țĮȚ ĲȦȞ İȜȐȤȚıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİĲĮȟȪ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
1.

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004.

2.

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ
ıĲȘȞ ETAG 004. Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ İʌȓ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004.

3.

ǼȜȐȤȚıĲȘ ĲȚμȒ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004.

4.2.10 ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ țĮĲȩʌȚȞ ȖȒȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.7.1 ĲȘȢ ETAG 004)
Ǿ İȜȐȤȚıĲȘ ʌȡȩıĳȣıȘ țĮĲȩʌȚȞ ȖȒȡĮȞıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004
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4.2.11 Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
Ǿ įȚȐȖȞȦıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮʌȚıĲȫıİȚȢ ĮȞĲȠȤȒȢ įȠțȚμȓȦȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004 ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȣʌȠįİȓȟİȚȢ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ, ıİ țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ:


ȟİțȠȣμʌȫμĮĲȠȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲİȡİȫıİȦȞ



ıĲĮĲȚțȒȢ ĮʌȩıʌĮıȘȢ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ



ĮʌȩıʌĮıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȣʌȩ ĲȘ įȣȞĮμȚțȒ įȡȐıȘ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ İȓĲİ İȓȞĮȚ țȠȜȜȘĲȩ, İȓĲİ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ
μȘȤĮȞȚțȐ.

4.2.12 Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ μİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ țĮĲȐ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ETAG 004. ȆĮȡȩμȠȚĮ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ İțĲȓμȘıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȘȢ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ǻİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟȑĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ İĳ’ ȩıȠȞ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲĮ İʌȩμİȞĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ:


ĲȠ ȈȈǼĬ İȓȞĮȚ ıĲİȡİȦμȑȞȠ μȘȤĮȞȚțȐ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ țȩȜȜȘıȘ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȠȣ 20%.



ĲȠ ȖȚȞȩμİȞȠ Ǽ.d İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 50000 N/mm ȩʌȠȣ Ǽ, ĲȠ μȑĲȡȠ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȤȦȡȓȢ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ, țĮȚ d, ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.



ĲȠ ȈȈǼĬ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ ıȣȞİȤİȓȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ μȚțȡȩĲİȡȦȞ ĲȦȞ 10 m.



ĲȠ ȈȈǼĬ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓ μȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 120 mm.



ĲȠ ȈȈǼĬ ȑȤİȚ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ μİ μȚĮ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȩĲĮȞ ȣʌȠıĲİȓ įȠțȚμȑȢ
İĳİȜțȣıμȠȪ ıİ įȠțȓμȚĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5.4.1 ĲȘȢ ETAG 004 įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȡȦȖμȑȢ
ʌȜȐĲȠȣȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 0,2 mm.



ĲȠ ȈȈǼĬ įȚĮșȑĲİȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ İȜİȖμȑȞİȢ ȠȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ țȩʌȦıȘ.

ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȩʌȚȞ įȠțȚμȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.4.2.1 ĲȘȢ ETAG 004 ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ įȚȐȖȡĮμμĮ ĳȠȡĲȓȠȣ/ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ Ƞ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ U (μİĲĮțȓȞȘıȘ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ȩȡȚȠ
İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ), ȫıĲİ μİ ȕȐıȘ ĲȘȢ ıȤȑıȘ ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĲȠ μȒțȠȢ L ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
Ȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ μİĲĮțȚȞȒıİȦȞ ȖȚĮ μȚĮ μİĲĮȕȠȜȒ
șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ ǻȉ ıĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȚıșİȓ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȂİȜİĲȘĲȒ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
4.2.13 ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ıİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ țȡȠȪıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG 004
4.2.14 ȅȚ ĮȞĲȠȤȑȢ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ Įʌȩ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ʌȜȑȖμĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȦȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ETAG
004
4.2.15 Ǿ ĮȞĲȓįȡĮıȘ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ
(ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.2 ĲȘȢ ETAG 004)
ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ μİĲȡȘșİȓ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ
ETAG 004. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ĲȠ ȈȈǼĬ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
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ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ CE țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Euroclass E. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȐ țĮȚ ĲȠ
ȈȈǼĬ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲĮıȘ ĲȠȣȢ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠ țĲȓȡȚȠ İĳĮȡμȠȖȒȢ.

4.3
4.3.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİĲĮȟȪ:
Į)

ȉȠȣ țȠȜȜȘĲȠȪ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
Ǿ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ μȩȞȠ μİ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ĲȘȢ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ İʌİȞİȡȖȒıİȚ Ș
țȩȜȜĮ.
ȅȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȑȢ ĮȣĲȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ıİ ʌĮȜȚȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ, ĮʌȠĳȣȖȒȢ ĲȘȢ
ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĮȣĲȫȞ ȖȚĮ ȞĮ įİȤșȠȪȞ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ȩʌȦȢ ʌȤ ĮĳĮȓȡİıȘ ȤȡȦμȐĲȦȞ, ıĮșȡȫȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ İʌȚțĮȜȪȥİȦȞ.

ȕ)

ȉȠȣ ıĲİȡİȦμȑȞȠȣ μȘȤĮȞȚțȐ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ
Ǿ İȣıĲȐșİȚȐ ĲȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲȚȢ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ țȩȜȜĮ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ȆĮȡȩμȠȚĮ țȩȜȜȘıȘ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ ĲȚȢ ʌȡȠİȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
ȉȠ ıĲİȡİȦμȑȞȠ μȘȤĮȞȚțȐ ıȪıĲȘμĮ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μİȚȦμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȚȢ įȡȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țȣȡȓȦȢ ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌȠțȜİȓȠȣȞ ĲȘȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȩȜȜȘıȘ, țȣȡȓȦȢ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌĮȜĮȚȫȞ țĲȚȡȓȦȞ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ įİȞ
ıȣμȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ, ıĲȠȞ ĮȑȡĮ, Ȓ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ.

4.3.2
Į)

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ – ȣʌȩıĲȡȦμĮ
ȉȠȓȤȠȚ ȞȑȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȩȞȠ Ș țȩȜȜȘıȘ İțĲȩȢ Įʌȩ İȚįȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ
ȩʌȦȢ ʌȤ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ İʌȚĳĮȞİȚĮțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȟİțĮȜȠȣʌȫμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ
μİ ĲȘ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ȣįȡĮȣȜȚțȩ.
ȉȠ ʌȜİȠȞȑțĲȘμĮ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚıĲȑȜȜİȚ İȞįİȤȩμİȞİȢ μİĲĮțȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȠʌȩĲİ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲȚȢ ĲȐıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ıĲȘ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.

ȕ)

ȉȠȓȤȠȚ ʌĮȜĮȚȫȞ țĲȚȡȓȦȞ
īȚĮ ĲȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ, İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȘ Ș ıĲİȡȑȦıȘ μİ țȩȜȜȘıȘ İĳ’
ȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ȤȡȫμĮĲȠȢ, μİ ĲȘ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ șĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İʌȓʌȠȞȘ İȡȖĮıȓĮ ĮμĳȚȕȩȜȠȣ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ
ĮʌȠĲİȜİıμĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ. ȆȐȞĲȦȢ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȜȪıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞİĲĮȚ μİ ʌİȡȓıțİȥȘ, ȖȚĮĲȓ ʌȠȜȜȑȢ
ĳȠȡȑȢ ȠȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȓȤȠȣȢ μİ
ȠʌĲȩʌȜȚȞșȠȣȢ μİ țİȞȐ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ ĲȚμȑȢ ĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȣ ĮȞȐ ıĲȒȡȚȟȘ
ĳȠȡĲȓȠȣ μİ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ.
ǲʌİȚĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ȜȪıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȡȠıĳȠȡȩĲİȡȘ:
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ĲȘȢ ĮĳĮȓȡİıȘȢ ĲȠȣ ȤȡȫμĮĲȠȢ İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ įİȞ ȑȤİȚ
ȡȘȖμĮĲȦșİȓ Ȓ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ



ĲȘȢ ʌȣțȞȒȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞȫμĮȜȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ʌȤ ıİ İμĳĮȞİȓȢ ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ Ȓ
ȜȚșȠįȠμȑȢ) ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȘȢ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ μİ įȚĮĲȠμȑȢ PVC ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, șĮ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ ʌĮȡĮįİțĲȩ, İȐȞ ȠȚ ʌȡȠțȣʌĲȠȪıİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ Įʌȩ
ĲȘȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 5 mm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 3).
Ȗ)

ǼȚįȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȦȞ Įʌȩ įȚʌȜȐ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ȅ.Ȉ.
μİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ ȞĮ įȚĮıĲȑȜȜİĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ
Ȉİ ʌĮȡȩμȠȚȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, Ș İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ:

4.3.3
Į)



ĲȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȈȈǼĬ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȠ ĮȣĲȩ ʌȐȤȠȢ μİ ĲȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȠȣ
ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ įȪȠ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ ȅ.Ȉ. țĮȚ ʌȐȞĲȦȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 60 mm.



ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĲȠȚȤȦμȐĲȦȞ.
ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ – ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ Ȓ ȩȤȚ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ĳșȠȡȑȢ – įȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
(ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.1 țĮȚ 4.2.13 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ).
1.

ȉȠ ȈȈǼĬ μİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ ĲȦȞ ȠȡȠĳȫȞ ʌȜİȣȡȫȞ Ȓ
ʌȡȠıȩȥİȦȞ ȤȦȡȓȢ İȟȫıĲİȢ țĮȚ ıĲȠ μȘ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμȠ ıĲȠ țȠȚȞȩ ȚıȩȖİȚȠ.

2.

ȉȠ ȈȈǼĬ μİ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ μİ İȞȚıȤȣμȑȞȠ μȠȞȩ ȠʌȜȚıμȩ (İȞįİȚțĲȚțȩ ȕȐȡȠȢ > 200
gr/m2 ) ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ ıĲȠ țȠȚȞȩ ȠȥİȓȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĮȜȜȐ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩμİȞİȢ Įʌȩ
ȕĮȞįĮȜȚıμȠȪȢ (ʌȤ μȠȞȠțĮĲȠȚțȓİȢ) ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ μİ İȟȫıĲİȢ.

3.

ȉȠ ȈȈǼĬ μİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌȡȠıĲȐĲİȣĲİȢ țĮȚ ʌȡȠıʌİȜȐıȚμİȢ ıĲȠ țȠȚȞȩ ȩȥİȚȢ ȚıȠȖİȓȠȣ (ʌȤ ȩȥİȚȢ ȚıȠȖİȓȠȣ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȠ
ʌİȗȠįȡȩμȚȠ). ȅ İȞȚıȤȣμȑȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ μİ ʌİȡȓʌȠȣ ĮȞĲȠȤȒ > 300 ȃ/mm.

ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșȠȪȞ țĮȚ Įʌȩ ʌȜİȣȡȑȢ ĳșȠȡȫȞ
Įʌȩ ȕĮȞįĮȜȚıμȠȪȢ (ȤĮȡĮțȑȢ, ȖȡĮȥȓμĮĲĮ, ȜİțȚȐıμĮĲĮ) μİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ȠȡȚıμȑȞȦȞ ȤȘμȚțȫȞ İʌĮȜİȓȥİȦȞ,
țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ įȪıțȠȜĮ ȤĮȡĮııȩμİȞȠȣ Ȓ țĮĲĮıțİȣȒȢ įİȣĲȑȡȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ İȪțȠȜĮ İʌȚįȚȠȡșȠȪμİȞȠȣ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐμİȞȠȣ.
ȕ)

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ
ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ țȩȜȜȘıȘ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıȣμʌİȚĳȠȡȐȢ ıĲȘȞ ĮȞİμȠʌȓİıȘ.
ǹȞĲȓșİĲĮ ĲȠ ȈȈǼĬ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȚȢ μȑȖȚıĲİȢ
ȣʌȠʌȚȑıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȑμȠȣ. ȅ ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ȠĳİȓȜİȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ȞĮ ȖȞȦȡȓıİȚ
ıĲȠȞ ȂİȜİĲȘĲȒ ĲȠȣȢ ȣĳȚıĲȐμİȞȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ıȪıĲȘμĮ μİ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ.
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ ıĲȠȞ ȐȞİμȠ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-08-07-01.

Ȗ)

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ ıĲȘ ȕȡȠȤȒ
ȉȠ ȈȈǼĬ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ĲȠȓȤȠ – ȣʌȩıĲȡȦμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȩ ȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșİȓ ıĲȠ
ʌȑȡĮıμĮ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ʌȡȠȢ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ țĮȚ μİ ĲȘ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĮȣĲȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.
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ǼȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜİĳșȠȪȞ ıĲĮ ȞȑĮ țĲȓȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ μİ ĲĮ
ĲȡȚȤȠİȚįȒ ȩĲĮȞ ĲȠ ȈȈǼĬ ȑȡȤİĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ įȐʌİįȠ İȟȫıĲȘ Ȓ įȐʌİįȠ ʌİȗȠįȡȠμȓȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ
21).
ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȠ İțĲİșİȚμȑȞȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ıİ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.2.2 ĲȘȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-02.
į)

ȉȠȓȤȠȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȢ ıİ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞȠ ȘȜȚĮıμȩ
ȅ ȂİȜİĲȘĲȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİȚ İȐȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ μİ ȈȈǼĬ ȚįȓȦȢ μİ ıțȠȪȡĮ ȤȡȫμĮĲĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ μİĲĮȕĮȜȜȩμİȞȠȢ ȘȜȚĮıμȩȢ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠȪĲȠ ĲȠ țĲȓȡȚȠ Ȓ Įʌȩ ĮʌȑȞĮȞĲȚ țĲȓȡȚȠ.
Ȉİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ șİȡμȚțȑȢ țȡȠȪıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
ȈȈǼĬ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ İʌȑȜșİȚ țĮĲĮȚȖȓįĮ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ıțȚȐıİȚȢ.

4.3.4

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȘ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮ

ǵĲĮȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ʌĮșȘĲȚțȒ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ.
Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ țĲȓȡȚȠ μİȖȐȜȠȣ ȪȥȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ıİ
ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ Ȇ.Ȋ ıİ μȘȤĮȞȚțȩ İȟȠʌȜȚıμȩ ȖȚĮ İʌȑμȕĮıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İțįȒȜȦıȘȢ
ĳȦĲȚȐȢ țĮȚ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
ǼʌȓıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩıĲĮıȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ țĲȓȡȚȠ ʌȠȣ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȞĮ
ĮȞĮĳȜİȖİȓ.
4.3.5

ǹȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ȘȤȠμȩȞȦıȘȢ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ.
4.3.6
Į)

ȕ)

20

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ȅȚ μȠȡĳȑȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
1.

ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗȠȣȞ ȑȞĲȠȞİȢ țĮȚ ĮıȣȞİȤİȓȢ ıİ ȕȐșȠȢ ȤĮȡĮțȑȢ ʌȜȐĲȠȣȢ Įʌȩ 0,5 ȑȦȢ 1 mm
(ıțȠȣȜȚțȚȐıμĮĲĮ) ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıĲȡȫıȘ ʌİȡȚȑȤİȚ țȩțțȠȣȢ – ȡȣȗȐțȚ țĮȚ ĲȡȓȕİĲĮȚ μİ
ʌȜĮıĲȚțȩ μȣıĲȡȓ ȫıĲİ ȠȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȩțțȠȚ ȞĮ țȣȜȘıșȠȪȞ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

2.

ȈĲȚȢ İʌİȟİȡȖĮıμȑȞİȢ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ (ȟȪȜȚȞȘ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȒ, ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ȤİȡȠȪȜȚ,
İʌİȞįȣμȑȞȘ Ȓ ȩȤȚ μİ ĮĳȡȫįİȢ ȣȜȚțȩ ıȣȞȒșȦȢ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ).

3.

ȈĲȚȢ ʌȡȠİȡȤȩμİȞİȢ Įʌȩ İțĲȩȟİȣıȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ

4.

Ȉİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȑȖȤȡȦμȠȣȢ țȩțțȠȣȢ ıȣȞįİȩμİȞȠȣȢ μİ ĮȤȡȠȪȞ ıȣȞįİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ.

5.

Ȉİ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȠȪȞĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ țȩțțȦȞ.

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ:
1.

ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȤȡȫμĮĲĮ ıİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȠȣ
0,7 Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȖȚĮ ȣȥȩμİĲȡĮ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 1300 mm șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ 0,5.

2.

ȃĮ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȩ Įȡμȩ ıĲȡȫıİȚȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ȠȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮĳȠȡȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 0,2.

3.

ȃĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ıțȠȪȡȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȩĲȚ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȠȚ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚȢ ĲȘȢ
ȘȜȚĮțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ ȠʌȩĲİ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ ȠȚ țȓȞįȣȞȠȚ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ǹʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ʌȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ İʌȓ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȈȈǼĬ

ǲȜİȖȤȠȢ țĮȚ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
ȉĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓʌİįĮ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ,
μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 0,5 cm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 20 cm ȖȚĮ ĲĮ ȈȈǼĬ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ ȤȦȡȓȢ ʌĮȡİμȕȠȜȒ
ıĳȘȞȦμȐĲȦȞ, țĮȚ 1 cm ȖȚĮ ĲĮ ȐȜȜĮ ıȣıĲȒμĮĲĮ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲo ȞĮ ȖȓȞİȚ ĲȠʌȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ İȚįȚțȠȪ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ
ʌȡȩıμȚțĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĮțȩμĮ İĳĮȡμȠȖȒ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ. H
İʌȚʌȑįȦıȘ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȚ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ȖȚĮ μȚțȡȑȢ ĮȞİʌȚʌİįȫĲȘĲİȢ (+/- 1 İț).
ȂʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ĮȣȟȠμİȓȦıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ țĮȚ μİ ıȣȞįȣĮıμȩ ĲȦȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
ǹȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țĮȚ İıȠȤȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȪȤȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘȢ Įʌȩ ĲĮ İȚįȚțİȣμȑȞĮ
ıȣȞİȡȖİȓĮ.
Į)

ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȞȑȦȞ țĲȚȡȓȦȞ
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȠȣȡĲıȚıșȠȪȞ, ĲȡȚĳșȠȪȞ, ȟȣıĲȠȪȞ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌĮȜȜĮȖȠȪȞ Įʌȩ ĲȘ
ıțȩȞȘ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮμĳȓȕȠȜȘȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįȓįȠȣȞ ȣȖȡĮıȓĮ.
īȚĮ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ Įʌȩ ȤȣĲȩ ıțȣȡȩįİμĮ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĭ.ȅ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȡİȣȞȘșİȓ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ıȣμȕĮĲȩĲȘĲĮ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȟİțĮȜȠȣʌȫμĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ įȠțȚμȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.4.1.2 ĲȘȢ ǼȉAG 004.
ǼȐȞ ȠȚ įȠțȚμȑȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ țĮĲȐȜȜȘȜȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ıȣμȕĮĲȩ
μİ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ȆĮȡȩμȠȚȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȐȞ Ƞ ĲȠȓȤȠȢ – ȣʌȩıĲȡȦμĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ ıĲȠȚȤİȓĮ țȣȥİȜȦĲȠȪ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

ȕ)

ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌĮȜĮȚȫȞ țĲȚȡȓȦȞ
ȇȘȖμĮĲȦμȑȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ Ȓ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓıİȢ İȞȫıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ
ʌȜȘȡȫıİȦȢ μİ ıĲȠȚȤİȓĮ ĭ.ȅ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȓıĲĮȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȦȞ ȚıȤȣȠȣıȫȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ țĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ĲȘȞ İʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣ μȘȤĮȞȚțȠȪ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĳșĮȡμȑȞȦȞ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮȕȡȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ ĲȠȣȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȚįȚțȒ μİȜȑĲȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĳșȠȡȫȞ. ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲĮ ȣȜȚțȐ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȐ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗİĲĮȚ țȠȜȜȘĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȈȈǼĬ, İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İʌȑȞįȣıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ
Įʌȩ ȣįȡĮȣȜȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ, țİȡĮμȚțȐ Ȓ ȣȐȜȠȣ ʌȜĮțȓįȚĮ, İȓȞĮȚ ĮμĳȓȕȠȜȘ Ș ʌȡȩıĳȣıȒ ĲȘȢ ıĲȠ
ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȘȢ.
1.

ǼμĳĮȞİȓȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧİȢ - İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧȦȞ ȤȦȡȓȢ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ.
Ǿ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ İȓȞĮȚ ȩμȠȚĮ ĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ȞȑȦȞ țĲȚȡȓȦȞ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, İȐȞ
ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌȐȜȜȘȥȘ μİ ȣįȡȠĮʌȦșȘĲȚțȩ ȣȖȡȩ. ȈȘμİȚȫȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȦȢ
ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ, ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȜȜİȚȥȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ, ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İʌȓ ĲȩʌȠȣ. ǹȡțİȓ ʌȡȠȢ
ĲȠȪĲȠ ȞĮ ȥİțĮıșİȓ μİ Ȟİȡȩ, ȩʌȠȣ ĲȩĲİ ȠȚ ıĲĮȖȩȞİȢ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ ȜĮμȕȐȞȠȣȞ ıĳĮȚȡȚțȒ μȠȡĳȒ.
ȉĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȑıĲȦ țȚ İȐȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȦșİȓ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ
țĲȣʌȒμĮĲĮ μİ ıĳȣȡȓ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ İȐȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ. ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ʌȠȣ ȘȤȠȪȞ țȠȪĳȚĮ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșĮȚȡİșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ȟĮȞĮİʌȚȤȡȚıșȠȪȞ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ.
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Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ μȘ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȫȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲĮıĲİȓ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ȦȢ ȖȑĳȣȡĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠȣ
ȈȈǼĬ.
2.

ǼʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧȦȞ țĮȚ ıțȣȡȠįİμȐĲȦȞ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞİȢ Ȓ İʌȚıĲȡȦμȑȞİȢ μİ
ȠȡȖĮȞȚțȐ ȣȜȚțȐ.
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ȠȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țĮȚ ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ țĮȚ ȠȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ μİ įȚȐĳȠȡİȢ μİșȩįȠȣȢ: ȤȘμȚțȑȢ,
șİȡμȚțȑȢ, μȘȤĮȞȚțȑȢ (ȟȪıȚμȠ, ĲȡȓȥȚμȠ, ĮμμȠȕȠȜȒ) μİ ĮĲμȩ Ȓ μİ Ȟİȡȩ ȣʌȩ ʌȓİıȘ.

3.

ǹȞȩȡȖĮȞİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ țİȡĮμȚțȫȞ Ȓ ȣĮȜȚȞȫȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȠțȩȜȜȘıȒȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ĲμȒμĮĲĮ ĲȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ʌȠȣ
șĮ ĮĳĮȚȡİșȠȪȞ ȜȩȖȦ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚȤȡȚıșȠȪȞ μİ ʌȠȜȣμİȡȚțȐ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ȫıĲİ
ȞĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ μȓĮ İȞȚĮȓĮ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ĲȠ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ Ȓ įȚĮĲȠμȫȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ Ȓ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ĲȘȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, ȖȚĮ ĲȠȣȢ
įȚĮĳȩȡȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ʌȠȣ ıȣȞĮȞĲȚȩȞĲĮȚ ıĲĮ ʌĮȜĮȚȐ țĲȓȡȚĮ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ İʌȚĲȩʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ ĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩμİȞȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ ıİ
țĮĲĮʌȩȞȘıȘ İȟȩȜțİȣıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ ĲȘȢ Ǽȅȉǹ ȖȚĮ ĲĮ ȕȪıμĮĲĮ.
1.

ǼμĳĮȞİȓȢ ĲȠȚȤȠʌȠȚȧİȢ țĮȚ İμĳĮȞȒ ıțȣȡȠįȑμĮĲĮ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.

2.

ǼʌȚȤȡȚıμȑȞĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ.
ǹʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȦșİȓ țĮȚ ĮʌȠțȠȜȜȘșİȓ.

3.

ǹȞȩȡȖĮȞİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ.
ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıȤİĲȚțȑȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ.

4.5
4.5.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȊȜȚțȐ

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ıȒμĮȞıȘ CE Ȓ ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ıȪμĳȦȞĮ μİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ μİ ĲȚȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ǼȖțȡȓıİȚȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ʌȡȠȑȜİȣıȒȢ ĲȠȣȢ.
ȅȚ ĮȞĮȜȠȖȓİȢ ĮȞȐμİȚȟȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĲȠȣ İȞȩȢ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȚȢ ȦȢ ȐȞȦ
ȉİȤȞȚțȑȢ ǼȖțȡȓıİȚȢ.
4.5.2

ȈȣȞșȒțİȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ

ǵȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ, ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĲİȜȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıİ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ Įʌȩ 5 -30 ȠC
Ǿ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ʌȠȜȪ ȣȖȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Ȓ ıİ ʌİȡȓȠįȠ
ʌĮȖİĲȠȪ. Ǿ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȕȡȠȤȒȢ İțĲȩȢ İȐȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ʌĮȖİĲȠȪ țĮȚ ıİ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıİ
ȑȞĲȠȞȠ ȘȜȚĮıμȩ ĲȠ țĮȜȠțĮȓȡȚ Ȓ ıİ įȣȞĮĲȩ ĮȑȡĮ.
ǻİȞ ıȣȞȓıĲĮĲĮȚ Ș ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ țȩȜȜĮȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠıșȒțȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ ıİ țȡȪİȢ țĮȚ ȣȖȡȑȢ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ įȚȩĲȚ șĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ʌȠȜȜȑȢ μȑȡİȢ ȖȚĮ ıĲȑȖȞȦμĮ.
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ǼțĲȩȢ İȐȞ Ƞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ įȚĮșȑĲȘ ʌȡȠȧȩȞ μİ İȚįȚțȒ ıȪıĲĮıȘ ȖȚĮ ȖȡȒȖȠȡȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ıİ ȤĮμȘȜȑȢ
șİȡμȠțȡĮıȓİȢ ȑȦȢ 1º C.
4.5.3

ǹȞĮμȚțĲȒȡĮȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ

ǼțĲȩȢ Įʌȩ ĲĮ ıȣȞȒșȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ, ʌȡȑʌİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐμİȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȜĲȫįȠȣȢ μȠȡĳȒȢ
ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ ȤĮμȘȜȫȞ ıĲȡȠĳȫȞ, ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȦȞ 300 ıĲȡ. ĮȞȐ ȜİʌĲȩ.

4.6
4.6.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ
īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ȀĮĲȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ. ǹʌȠȣıȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ
İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ μİ ĮʌȠįİįİȚȖμȑȞȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ
1501-03-06-02-04 ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲİȤȞȚțȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ)

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ: ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
țĮĲȐıĲĮıȘ țȜʌ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ
İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȘȢ İʌȓȕȜİȥȘȢ

4.6.2

ȈȣȞİȡȖĮıȓĮ ĮȞĮįȩȤȠȣ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ʌȠȣ İʌİμȕĮȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ ĲĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ĲȦȞ țĲȚıȚμȐĲȦȞ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȦȞ
țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ įȓįİȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıİȞȐȗ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ
țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ
ȈȈǼĬ ıĲȠȣȢ ȜĮμʌȐįİȢ, ʌȡȑțȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ, țĮȚ İȚįȚțȐ ıĲȚȢ ʌȠįȚȑȢ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μĮȡμĮȡȠʌȠįȚȐ ıĲĮ
ʌĮȡȐșȣȡĮ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮ 37 ȑȦȢ 39).
4.6.3

ǼțĲȑȜİıȘ įİȚȖμȐĲȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ

ǼȐȞ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ įİȓȖμĮĲĮ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ 50/50 cm μİ įȚȐĳȠȡİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚȜȠȖȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ ȐȞİȣ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ĮʌȠȗȘμȓȦıȘȢ İț μȑȡȠȣȢ ĲȠȣ.
4.6.4

ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțĲİȜİıĲİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ

ȅĳİȓȜİȚ ȞĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ İȡȖĮıȓİȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04ʌȠȣ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠμȓıİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ ĲȠȣ țȐșİ ȑȡȖȠȣ.

4.7

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȦȡȫȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȀĮșȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ ȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ,
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ, ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ
ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȩȥİȚȢ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȠʌİȡĮĲȦμȑȞİȢ ȤȦȡȓȢ ĮȞȐȖțȘ İțĲȑȜİıȘȢ ȐȜȜȘȢ
ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ.

5

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

5.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ

(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1.9 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)
Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įİȞ İĳȐʌĲİĲĮȚ ȠȚțȠįȠμȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ʌȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȘȞ ĳȐıȘ İțțȓȞȘıȘȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ, Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȘȞ țȐĲȦ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıĲȐșμȘ,
μȚĮȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ʌȡȠıĮȡμȠıμȑȞȘȢ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 17 ȑȦȢ 22.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕȪıμĮĲĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.10 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ) țĮĲȐȜȜȘȜĮ ıĲȠ İȓįȠȢ
ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ ʌȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȠʌȑȢ įȚȐĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ, ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 30 cm țĮȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮțμȒ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ 5 cm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ İȞȓıȤȣıȘȢ (ıȤȒμĮ 19)
ĲȩĲİ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ țȩȜȜȘıȘ ȜȦȡȓįĮȢ ȠʌȜȚıμȠȪ (ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ 25 cm) țĮĲȐ 8 cm İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ țĮȚ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ȜȦȡȓįĮ ĲȠȣ
ȠʌȜȚıμȠȪ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ, ȞĮ ȖȣȡȓıİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȞĲĮȢ țĮȚ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıțȑȜȠȢ ĲȠȣ,
ȠʌȩĲİ Ƞ țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ țĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ıțȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ 2 μİ 3 mm (ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ǹ ıȤȒμĮĲȠȢ 15) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ
įȚĮıĲȠȜȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲİμĮȤȓȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȦȞ.
(ȕȜȑʌİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 15).
ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞȫμĮȜĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮțμȫȞ įİȞ İʌȚțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ
ʌȜȑȖμĮ, ĲȩĲİ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȜȒȡȘ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ȩȥİȚȢ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĮȑȡĮ
ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ.
Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȚțȫȞ ĮțμȫȞ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȞ.
Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİ țĮȡĳȦĲȚțȐ İțȡȘțĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ.

5.2

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓĮ ĲȘȢ țȠȜȜȐȢ țĮȚ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

ȀĮȚ ĲĮ įȪȠ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȘȞ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȠȣȢ.
ǼĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞȐįİȣıȘ Ȓ ĮȞȐμȚȟȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȘȜİțĲȡȚțȩȢ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ
μİ μȑȖȚıĲİȢ ıĲȡȠĳȑȢ 300 ĮȞȐ ȜİʌĲȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ĲȦȞ μİȚȖμȐĲȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ:


ȃĮ ĮĳİșȠȪȞ ȞĮ ȘȡİμȒıȠȣȞ (İȞįİȚțĲȚțȐ 5 μİ 10 ȜİʌĲȐ) ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ.



ȃĮ ȠμȠȖİȞȠʌȠȚȘșȠȪȞ İț ȞȑȠȣ μİ ĲȠȞ ȘȜİțĲȡȚțȩ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ.
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5.3.1
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ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ǻȡȠμȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

(ıȤȒμĮ 15)
ȉĮ ĳȪȜȜĮ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ʌȜȒȡȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌĮĳȒ μİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ĲȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȒ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȐ, μİ įȡȠμȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ (μȘ ıȪμʌĲȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ įȪȠ
įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ) țĮȚ ʌȐȞȠĲİ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȫĲİȡȘ ıĲȐșμȘ ʌȠȣ įȚĮμȠȡĳȫȞİĲĮȚ μİ ĲȚȢ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
5.3.2

ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ İȟİȤȠȣıȫȞ țĮȚ İȚıİȤȠȣıȫȞ ȖȦȞȚȫȞ

(ıȤȒμĮĲĮ 16,23,29)
ȀĮȚ ıĲĮ įȪȠ İȓįȘ ȖȦȞȚȫȞ, ʌȡȑʌİȚ ĲȠ ȑȞĮ ĳȪȜȜȠ ĲȘȢ μȚĮȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ μȚțȡȒ ʌȜİȣȡȐ (ıȩțȠȡȠ) ĲȠȣ
ĳȪȜȜȠȣ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıİȚȡȐȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȩμȦȢ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ įȘμȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıȣȞİȤȒȢ
țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ ĮȡμȩȢ.
5.3.3

ǹʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 cm ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ 15.
5.3.4

ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ
įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

(ıȤȒμĮ 15)
5.3.5

ǹʌȠțȩȥİȚȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȡμȠȖȑȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ, ʌȡȠİȟȠȤȑȢ țĮȚ
țȣȡȓȦȢ ıĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ.

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİĲȐ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ μİĲȐ ĲȘ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
5.3.6

ǼȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ μİ ĲĮ țȠȣĳȫμĮĲĮ țĮȚ ȐȜȜĮ İțĲİșİȚμȑȞĮ ıĲȠ ĮȞİμȠȕȡȩȤȚ ȠȚțȠįȠμȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ

(ıȤȒμĮĲĮ 24,37 ȑȦȢ 39)
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑȞĮȢ ĮȡμȩȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 5 3 mm ȖȚĮ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȡμȠȜȩȖȘıȘȢ Ș ǻİ țĮĲȐȜȘȟȘ
ĲȠȣ ȈȈǼĬ (ĲȠ ıȩțȠȡȩ ĲȠȣ) ȞĮ İȓȞĮȚ İȞȚıȤȣμȑȞȘ μİ ĲȘȞ įȚĮĲȠμȒ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 25.
5.3.7

ȈȘμİȚĮțȑȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ

ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ıĲİȡȑȦıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ȩĲĮȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ĮȞȐȖțȘ ıȘμİȚĮțȒȢ
ıȣμʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ ȓıȠȣ Ȓ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 30 mm, ĮȣĲȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ
ʌȜȒȡȘ țȩȜȜȘıȘ.
5.3.8

ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıİ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
țİȞȐ

(ıȤȒμĮ 9)
Ȉİ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ĲȦȞ 2 mm, ıİ ıʌĮıμȑȞİȢ ȖȦȞȓİȢ
țĮȚ ȜȠȚʌȐ țİȞȐ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠ ȓįȚȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ Ȓ μİ İȚįȚțȩ Įĳȡȩ
ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ ȤĮμȘȜȒȢ įȚȩȖțȦıȘȢ Ȓ μİ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȘȢ
ȤȫȡĮȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ, țĮȚ ȠȣįȑʌȠĲİ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ.
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ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ıȤȒμĮ 8.
Ȃİ ĲȚȢ ȜİʌĲȠμİȡİȓȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȤȒμĮ.

5.4

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 10 ȑȦȢ 12.

5.5
5.5.1

ȈȣıĲȒμĮĲĮ μȘȤĮȞȚțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİ įȚĮĲȠμȑȢ PVC

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ įȚĮĲȠμȑȢ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4 țĮȚ 5 ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ıȤȚıμȑȢ
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 3.
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 4 ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ıȤȒμĮĲȠȢ 5 ıĲȚȢ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ
İȞȫıİȚȢ ʌȐȞĲȠĲİ ıİ ıȤȚıμȑȢ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ıȤȒμĮĲȠȢ 4 ȖȓȞİĲĮȚ μİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ 2 μİ 3 mm țĮȚ Ș ıĲİȡȑȦıȒ ĲȠȣȢ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȕȪıμĮĲĮ ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ, ĮʌȠıĲȐıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ
ĲȦȞ 30 cm. Ǿ ĮțȡĮȓĮ ȠʌȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ 5 cm Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐȜȘȟȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ.
ȅȚ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ İȓĲİ μİ țȩȜȜȘıȘ, İȓĲİ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ
ȕȪıμĮĲĮ įȚĮμȑĲȡȠȣ țİĳĮȜȒȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 50 mm ıİ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲİııȐȡȦȞ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ.
5.5.2

ȈĲİȡİȫıİȚȢ μİ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ ȕȪıμĮĲĮ

ȉĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ĳȪȜȜĮ, țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ țĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ ʌȜĮıĲȚțȐ
ȕȪıμĮĲĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ.
ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ ȕȣıμȐĲȦȞ, Ș įȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮμȠȞȒȢ μİĲĮȟȪ țȩȜȜȘıȘȢ țĮȚ μȘȤĮȞȚțȒȢ
ıĲİȡȑȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȕȪıμĮĲĮ ĮțȡȚȕȫȢ ıĲĮ ıȘμİȓĮ ȩʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș țȩȜȜȘıȘ.

5.6

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ıİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ

Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣ ȈȈǼĬ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ȠʌȜȚıμȠȪ μİ țȩȜȜȘıȘ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.
ȅȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ ĮțμȫȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
ȈĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ 30/30 cm ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ
ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 13).
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ İȞȚıȤȪıİȚȢ țĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȦĲȑȡȘ ıĲȐșμȘ (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 15 țĮȚ
17 ȑȦȢ 22).
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ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ

ǻȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȕĮșμȠȪ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ ıİ țȡȠȪıİȚȢ.
ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ȖİȞȚțȐ ıİ μȚĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ İʌȐȜȜȘȜİȢ (ĮȞȐȜȠȖĮ μİ ĲȘȞ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ)
ȜİʌĲȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ. ȀȐșİ μȚĮ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ (ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȞ
İʌȩμİȞȘ μȑȡĮ). ȅ ȤȡȩȞȠȢ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȩȢ,
ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș țĮȜȒ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.
ȉȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
5.7.1

Ȃİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ ıĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȘȞ ıȤİįȩȞ ȣȖȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ
ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ İȚįȚțȩ İȪțĮμʌĲȠ μȣıĲȡȓ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ȖȚĮ ȞĮ İȚıȤȦȡȒıİȚ İȜĮĳȡȐ ıĲȘȞ μȐȗĮ ĲȠȣ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ 10 cm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 14).
ǵʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ įȚĮĲȠμȑȢ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĮțμȫȞ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ țĮȜȪʌĲİȚ țĮȚ ĲȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ȠȡĮĲȩ ĲμȒμĮ
ĮȣĲȫȞ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 17,18,20 ȑȦȢ 22. ǼȟĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ıȤȒμĮ 19 .
ȅȚ ȖȦȞȚĮțȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 23,26 ȑȦȢ 29, 37 ȑȦȢ 39 ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ
ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ıȤȒμĮ 7).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ıĲȡȫıȘ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș įİȪĲİȡȘ
ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ μİ ʌȓİıȘ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜİȚ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠȞ ȠʌȜȚıμȩ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȣȜȚțȐ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ μİ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘ.
5.7.2

Ȃİ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ

Ǿ șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȤȡȓıμĮĲȠȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ƞ
țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȩʌȦȢ ıĲȘ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ μİ
İȞıȦμȐĲȦıȘ įİȪĲİȡȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ ȠʌȜȚıμȠȪ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȠȚ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ ĲȦȞ 10 cm įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ĲȠȣ ʌȡȫĲȠȣ Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲĮȣȡȦĲȐ μİ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮȚ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ĲİȜȚțȒ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.
5.7.3

Ȃİ İȞȚıȤȣμȑȞȠ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ.

ȆĮȡȩμȠȚĮ İȞȓıȤȣıȘ ĮĳȠȡȐ ȩȥİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȟĮȚȡİĲȚțȐ İțĲİșİȚμȑȞİȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ
ȪȥȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 m Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ Ȓ Įʌȩ ıĲȐșμȘ ȤȫȡȠȣ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țȠȚȞȠȪ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ μİĲĮȜȜȚțȫȞ
įȚĮĲȠμȫȞ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ, İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȕĮıȚțȠȪ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ıİ ʌȐȤȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ.
ȅ İȞȚıȤȣμȑȞȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıȤİįȩȞ ȣȖȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țĮȚ ʌȚȑȗİĲĮȚ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ȐțȡȦȞ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
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ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ĲȠȣ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȚțĮȜȣĳșȠȪȞ μİ
İʌȓȤȡȚıμĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ȑȤİȚ μİȖȐȜȠ ʌȐȤȠȢ ıĲȠ țĮȞȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ.
ȅȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌȓ ĲȠȣ İȞȚıȤȣμȑȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ, ȠȚ İȞȚıȤȣμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĮȞĲȚμİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ:


ǼĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ țĮȚ İʌǯĮȣĲȠȪ țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȢ μȑȡȚμȞĮ
ȞĮ μȘȞ ıȣμʌȑıȠȣȞ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĮȣĲȠȪ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȠȣ.



ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȜȒȡȣȞıȘ țĮȚ ĲȘȢ įȑȣĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, Ƞ țĮȞȠȞȚțȩȢ ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȚțĮȜȪʌĲİĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ μİ ĲȘȞ
ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ.

5.8

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ İμʌȠĲȚıμȠȪ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ (24 ȫȡİȢ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ) țĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞĲİȞįİȓȟİȚȢ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ĲȠȣ İμʌȠĲȚıμȠȪ μİ ȡȠȜȩ Ȓ ʌȚȞȑȜȠ,

5.9

ǼĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ

ȂİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ İμʌȠĲȚıμȠȪ (İĳȩıȠȞ ĲȠ ıȪıĲȘμĮ ĲȠ ĮʌĮȚĲİȓ) Ȓ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ
ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ (ıȣȞȒșȦȢ ĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ȘμȑȡĮ) İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ Ș ıĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ, Ș ȠʌȠȓĮ įȪȞĮĲĮȚ
ȞĮ ĮʌȠțĲȒıİȚ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȡȦμĮĲȚıμȩ țĮȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ įȚĮĳȩȡȠȣ ȣĳȒȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
ĲȘȢ, țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚİȤȠμȑȞȦȞ ıĲȠ μȓȖμĮ ȥȘĳȓįȦȞ (ȡȪȗȚ).

5.10 ǼȜȐȤȚıĲİȢ İȞįİȚțĲȚțȑȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ țȐșİ ıĲȡȫıȘ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ
1.

ȀȩȜȜĮ ʌȡȩıĳȣıȘȢ: 3 kg/m2

2.

ǺĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ: 3 kg/m2

3.

ȅʌȜȚıμȩȢ 1,10 m2

4.

ȆȡȠȧȩȞ İμʌȠĲȚıμȠȪ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ): 150 gr ȑȦȢ 300 gr/m2

5.

ȈĲȡȫıȘ ĲİȜİȚȫμĮĲȠȢ: 3 kg/m2

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ 7 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m.

6.2

ǲȜİȖȤȠȚ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȩĲȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ ȠȚ țĮĲȐ ĳȐıİȚȢ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ıĲĮ ȖİȞȚțȐ țĮȚ İȚįȚțȐ ıȤȑįȚĮ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ıĲȚȢ İȞ
ȖȑȞİȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04.
ǼȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ įİȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ ʌȡȚȞ
ĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȩʌȦȢ țĮȜȑıİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȡȩıĳȣıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ȑʌȠȞĲĮȚ ĲȘȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩʌȦȢ țĮȚ ıİ İʌȓ ĲȩʌȠȣ İȜȑȖȤȠȣȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ
ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.3. ĲȘȢ ETAG 004.
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ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ İʌȓıȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȑȜİȖȤȠȢ μİ ĲȘ μȑșȠįȠ ĲȘȢ ȣʌȑȡȣșȡȘȢ șİȡμȠȖĮȡĳȚțȒȢ
ĮȞȐȜȣıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ʌİȡȚȕȜȒμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ EN 13187 Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȠ ĳȠȡȑĮ
İȜȑȖȤȠȣ įȚĮʌȚıĲİȣμȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ǼȈȊǻ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȘȢ
μȩȞȦıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ʌȡȠȕȜȘμȐĲȦȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡİțțȜȓȞȠȣȞ ĲȘȢ μİȜȑĲȘȢ (İȜȜȚʌȒȢ
μȩȞȦıȘȢ, șİȡμȠȖȑĳȣȡİȢ, İȚıȡȠȑȢ ȞİȡȠȪ, țĲȜ.) Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
μȩȞȦıȘȢ țĮȚ ȞĮ İʌĮȞĮȜȐȕİȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ Įʌȩ țȡȠȪıȘ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ İʌȓıȘȢ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ
ȩʌȦȢ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ įȚĮșȑĲİȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȘ ĳȠȡȘĲȒ ıȣıțİȣȒ İȜȑȖȤȠȣ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ (perfotest)
ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.1.3.3.2 ĲȘȢ ĲȘȢ ETAG 004.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȦȢ ȐȞȦ ȑȜİȖȤȠȚ įİȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ İʌȚʌȡȩıșİĲȘȢ ĮμȠȚȕȒȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ
ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
7.1 īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2 ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ
ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

8

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, İȓĲİ ĮȣĲȑȢ İȓȞĮȚ țȠȜȜȘĲȑȢ İȓĲİ μİ
μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ, İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
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ȈĲȚȢ İʌȚμİĲȡȠȪμİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȞĮ İțĲİȜİıșȠȪȞ İʌȓ
ȑĲȠȚμȠȣ ȞĮ įİȤșİȓ ĮȣĲȑȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĲȠ ȈǼĬ μİ ĮʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ țĮȚ
ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȠȣ ıĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ĲȠ ȈǼĬ
İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
ȅȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȠȚ ȠʌȜȚıμȠȓ ĲȠȣ ȈǼĬ, İțĲȩȢ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ, ȖȚĮ İʌĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ĲȠȣ
ȈǼĬ ıİ țȡȠȪıİȚȢ țĮȚ ıİ įȚĮĲȡȒıİȚȢ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ.
Ȉİ ĲȡȑȤȠȞĲĮ μȑĲȡĮ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȠȚ țȐșİ μȠȡĳȒȢ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌȠȜȒȟİȚȢ ĲȠȣ ȈǼĬ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ. ȆİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠȢ ʌȡȩıșİĲȠȢ ȠʌȜȚıμȩȢ ıĲȚȢ șȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȠμȫȞ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ȆĮȡȐȡĲȘμĮ ǹ
(ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȩ)
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ
ȜİʌĲȠμȑȡİȚİȢ
țĮȚ
ȠįȘȖȓİȢ
ıȣıĲȘμȐĲȦȞ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ
șİȡμȠμȠȞȫıİȦȞ μİ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ țĮȚ ȜİʌĲȐ ȠʌȜȚıμȑȞĮ ȠȡȖĮȞȚțȐ
İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ

A.1

ȉȣʌȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ıȪȞșİĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ

ȅȚ ĮțμȑȢ, ȖȦȞȓİȢ
ĮțȡĮȓİȢ
țĮĲĮȜȒȟİȚȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ
μİ İȚįȚțȑȢ
įȚĮĲȠμȑȢ

x

ȈȤȒμĮ 1

ȈȤȒμĮ 2

ȈȤȒμĮ 3
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ȊʌȩμȞȘμĮ

ȈȤȒμĮ 4

ȈȤȒμĮ 5
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.

1.
ĭȑȡȠȞ ıĲȠȚȤİȓȠ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
2.
ȈȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ μİ İȚįȚțȒ țȩȜȜĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ
ʌȠıȠıĲȩ ıȣȞįİĲȚțȠȪ ȠȡȖĮȞȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ
2,5%
3.
ǼȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ Ȓ ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ
İȚįȚțȒ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ. TȠ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
țĮĲȐ ʌȡȠĲȓμȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ
įȚĮμȩȡĳȦıȘ (ʌĮĲȠȪȡĮ) ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ șİȡμȠȖİĳȣȡȫȞ
ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ.
4.
ȈĲȡȫıİȚȢ ȕȐıȘȢ (2-5 mm) μİ ıȣȞįİĲȚțȩ
ĮȞȩȡȖĮȞȠ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȩ ȣȜȚțȩ
5.
ȈȣȞșİĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ ʌȜȑȖμĮ
6.
ȈĲȡȫıȘ ʌȡȠİĲȠȚμĮıȓĮȢ (primer) İʌȓ ĲȘȢ 4 ȖȚĮ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ıĲȡȫıȘȢ 7 (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
7.
ȉİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ȤȡȫμĮ
8.
ǺȪıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ 9
ǼȚįȚțȒ ʌȜĮıĲȚțȒ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ μȘȤĮȞȚțȒȢ
9.
ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ Ȓ İįȚțȩ ȕȪıμĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
10.
ȆȜĮıĲȚțȒ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȒ įȚĮĲȠμȒ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ
ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ

ǹ.2
ǼʌȚıȒμĮȞıȘ ĮıĲȠȤȚȫȞ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȡȘȖμȐĲȦıȘȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
1.
Ǿ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ
ıİ μȓĮ Ȓ įȪȠ ıĲȡȫıİȚȢ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ ıĲȘȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȈȈǼĬ.

ȈȤȒμĮ 6
- 1. İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ, Ȓ
ʌİĲȡȠȕȐμȕĮțĮȢ, Ȓ İȚįȚțȒ
įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ
- 2. ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
- 3. ȕĮıȚțȒ - 4. ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 6 ȑȦȢ 9
ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıĲȚȢ țȐșİĲİȢ ĲȠμȑȢ
ıĲȚȢ ȩȥİȚȢ

ȈȤȒμĮ 7
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ǹȣĲȑȢ ȠȚ İȟĮıĳĮȜȓıİȚȢ, șĮ İʌȚĲİȣȤșȠȪȞ, ȩĲĮȞ:
Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 6, įȘȜĮįȒ ıĲȠ μȑıȠ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ
ıĲȡȫıȘȢ, ĮȜȜȐ ȑȡșİȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘ
ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 7.
ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ İȓȞĮȚ İȞȚĮȓȠ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 6.
2.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 8
țĮȚ 9 ĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ʌȐȤȘ Įʌȩ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ, șĮ İȓȞĮȚ ʌȘȖȒ įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ
ĮȞȠμȠȚȩμȠȡĳȦȞ ĲȐıİȦȞ, ʌȠȣ șĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ
ıİ ȡȒȖμĮ ĲȐıȘȢ.
ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ
ĲȘȢ ĲȠȣ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ.
ǼȐȞ ĲȠ ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ μȓĮ
ıĲȡȫıȘ, Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘ
ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ, ʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μȑıĮ ıĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲİȞĲȦμȑȞȠȢ țĮȚ μȘ ȠȡĮĲȩȢ. ǼȞ ıȣȞİȤİȓĮ ĲȠ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ ıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ İȚįȚțȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ ȑĲıȚ ȫıĲİ
Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ İȞĲİȜȫȢ İʌȓʌİįȘ.
ǼȐȞ ĲȠ ȕĮıȚțȩ İʌȓȤȡȚıμĮ İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ
ıĲȡȫıİȚȢ, Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĲİȜİȓȦȢ İʌȓʌİįȘ. ȅ ȠʌȜȚıμȩȢ ʌȚȑȗİĲĮȚ țĮȚ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ
ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲİȞĲȦμȑȞȠȢ țĮȚ μȘ ȠȡĮĲȩȢ.
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Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮȚ
ĮĳȠȪ ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ İʌȓ ĲȘȢ İʌȓʌİįȘȢ
ıȤİįȩȞ ȣȖȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ.
ǵĲĮȞ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİ İțĲȩȟİȣıȘ Ȓ μİ
ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ ȞĮ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ μİ
ĲȠ μȣıĲȡȓ Ȓ İȚįȚțȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ.

ȈȤȒμĮ 8

ȈȤȒμĮ 8 ǵĲĮȞ ĲȠ ȑȞĮ ĳȪȜȜȠ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ Įʌȩ
ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ μİĲȐ ĲȠ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ, ȞĮ İȟĮȜİȚĳșİȓ Ș
įȚĮĳȠȡȐ, μİ ĲȡȓȥȚμȠ, ȕȠȪȡĲıȚıμĮ țĮȚ ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ
ıțȩȞȘȢ. ȆȠĲȑ Ș įȚĮĳȠȡȐ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮȜİȓĳİĲĮȚ μİ
țȠȞȓĮμĮ. Ǿ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ
ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ.
ȈȤȒμĮ 9 ȅȚ ĮȞȠȚțĲȠȓ ĮȡμȠȓ įİȞ ȖİμȓȗȠȣȞ ʌȠĲȑ μİ
İʌȓȤȡȚıμĮ. ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĳȘȞȦĲȐ ȜİʌĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ Ȓ İȚįȚțȩȢ ĮĳȡȩȢ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ
ȤĮμȘȜȒȢ įȚȩȖțȦıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 9

ǹ.3
ȉȡȩʌȠȚ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ - İȞȚıȤȪıİȚȢ țĮȚ İȞȫıİȚȢ
ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ʌȜȒȡȘ țȩȜȜȘıȘ

Ǿ ʌȜȒȡȘȢ țȩȜȜȘıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȜȪ țĮȜȒȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ.
ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ (ȕȐșȠȢ ȠįȩȞĲȦȞ 6 μİ 10 mm) ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ, ĮĳȒȞȠȞĲĮȢ İȜİȪșİȡȘ μȚĮ ȗȫȞȘ 2 cm ʌȜȐĲȠȣȢ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ įȚȠȤȑĲİȣıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ
ȈȤȒμĮ
10
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ μİȡȚțȒ țȩȜȜȘıȘ
Ǿ μİȡȚțȒ țȩȜȜȘıȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ Ș ĮʌȠțȜȓıİȚȢ
İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ μȑȤȡȚ 1 cm. ȆȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠ 40% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ
ĳȪȜȜȠȣ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ 2 μİ 3 cm Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȩ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ İȚıȤȦȡȒıİȚ Ș țȩȜȜĮ ıĲȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ. ȀȠȜȜȒıİȚȢ μİȡȚțȑȢ ıİ μİȖȐȜĮ ȪȥȘ, ıĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ȘμȑȡĮȢ, ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȖȦȞȚĮțȐ ĮȞȐ 5m ʌİȡȓʌȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș ĳȩȡĲȚıȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.

33

31418

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ ıȘμİȚĮțȒ țȩȜȜȘıȘ

ȈȤȒμĮ 11

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μİ țȠȡįȩȞȚĮ (ȜȦȡȓįİȢ) țȩȜȜȘıȘȢ

Ǿ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ıȘμİȚĮțȐ ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ
8 ıȘμİȓȦȞ ĮȞȐ ʌȜȐțĮ
(1250 x 600 mm Ȓ
(1000 x 600 mm țĮȚ
ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮȞȐ
ʌȜȐțĮțĮșȠȡȚȗȩμİȞȘ
Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.

ǼȞȚıȤȪıİȚȢ ıİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ

ȈȤȒμĮ 13
ȈǾȂǼǿȍȈǾ
ȈțȩʌȚμĮ ȑȤȠȣȞ μİȖİșȣȞșİȓ ĲĮ μȐĲȚĮ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
ȖȚĮ ĲȘȞ İȣțȡȓȞİȚĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ.

ȈȤȒμĮ
12

Ǿ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ țȠȡįȩȞȚĮ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ İȞȚĮȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
2cm Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ (ȫıĲİ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș įȚȠȤȑĲİȣıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıĲȠȣȢ
ĮȡμȠȪȢ) țĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ıİ ıȤȒμĮ ȋ. ĲȠ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ țȠȡįȩȞȚ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ
İȖțȜȦȕȚıșİȓ ĮȑȡĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
(ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȠȣ «ȕİȞĲȠȪȗĮȢ».
ǼȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȠʌȜȚıμȠȪ

ȈȤȒμĮ 14
ȅȚ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȜȚıμȫȞ șĮ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȣʌİȡțĮȜȪȥİȚȢ 10 cm

Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞȚıȤȪıİȚȢ μİ țȩȜȜȘıȘ μĮȗȓ μİ ĲȘȞ ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. ȅȚ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ. ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĮȣĲȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ. ȈĲĮ ĮȞȠȓȖμĮĲĮ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ, ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ȕĮıȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ İȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ . ǵμȠȚİȢ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ıĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ
ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȞ (Ȓ ȕȐıȘ ĲȦȞ ȣʌȠįİȓȟİȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ).

34

31419

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

ǹ.4 ǻȚĮμȩȡĳȦıȘ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ

ĲȦȞ

İȞȫıİȦȞ

ĲȦȞ

įȚĮĲȠμȫȞ

ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ĲȦȞ

ĮțμȫȞ

ǺȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 12 ȑȦȢ 17 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ
μİ ĲȘȞ μȠȡĳȒ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ĮțμȫȞ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ.
x
ȅȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮțμȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȕȪıμĮĲĮ, ʌȐȞĲȠĲİ
ıĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ȠʌȑȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ.
x
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡμȩȢ d= 2 μİ 3 mm țĮȚ
ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ μİ İʌȚʌȜȑȠȞ ȕȪıμĮĲĮ
ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ ǹ.
x
ȅ ĮȡμȩȢ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ
įȚĮĲȠμȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ Ȟ’ ĮʌȑȤİȚ ĮʌȩıĲĮıȘ
t>10cm Įʌȩ ĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ
șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȫȞ ĳȪȜȜȦȞ.
x
ȈĲȚȢ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ,
Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ İȞȚıȤȪİĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ĲİμȐȤȚȠ
30/30 cm (ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮ 15)
ǻȚĮĲȠμȑȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ĮțμȫȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ:
ǹȜȠȣμȚȞȓȠȣ  0,5mm ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ
μİ ȓȞİȢ ȣȐȜȠȣ
ǹȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ  0,4mm
ǿȞȫȞ ȣȐȜȠȣ
ȆȜĮıĲȚțȑȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ʌȜȑȖμĮ ȚȞȫȞ
ȣȐȜȠȣ
ȈȤȒμĮ 15

ȈȤȒμĮ 16

ǹ.5

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ıĲȚȢ İȟȑȤȠȣıİȢ ȖȦȞȚȑȢ

(ȕȜȑʌİ țĮȚ ıȤȒμĮĲĮ 23,29)
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ǹ.6 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȫĲİȡȘ ıĲȐșμȘ

.

ȈȤȒμĮ 17
ȆȡȫĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ

ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮțμȫȞ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ
ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț

ȈȤȒμĮ 19
ȉȡȓĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
36

ȈȤȒμĮ 18
ǻİȪĲİȡȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ
μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ

ȈȤȒμĮ 20
ȉȑĲĮȡĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
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- 1. ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ - 2. ȜȦȡȓįĮ ȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ıĲİȡȑȦıȘ
ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ ĮțμȒȢ - 3. ıȠȕĮĲİʌȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ țȠȜȜȘμȑȞȠ - 4. ıĲȐșμȘ
ĲİȜȚțȒ įĮʌȑįȠȣ - 5. İȚįȚțȒ įȚĮĲȠμȒ İȞȓıȤȣıȘȢ ĮțμȫȞ

ȈȤȒμĮ 19
ȆȑμʌĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲμȒμĮ
țĲȚȡȓȠȣ ıİ İʌȓȤȦıȘ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ
țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ, ȠȚ
ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ
ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ
İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ

ȈȤȒμĮ 19
ǲțĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĲİȜȚțȒ ıĲȐșμȘ ǻȫμĮĲȠȢ
țĮȚ ȐȞȦ ıİ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ
İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ
İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.

- 1. ȑȞĮȡȟȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
- 5. İȚįȚțȒ
įȚĮĲȠμȒ
İȞȓıȤȣıȘȢ
ĮțμȫȞ
- 6. İȟİȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ - 7. ȐȟȠȞİȢ ıĲȘȡȓȟİȦȞ - 8. μȘȤĮȞȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ (ʌ.Ȥ. ĳȪȜȜȠ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠȣ
ȥİȣįĮȡȖȪȡȠȣ)
İʌȓ
μİĲĮȜȜȚțȠȪ
ıțİȜİĲȠȪ
- 9. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ
ȣʌȩȖİȚȠȣ
ȤȫȡȠȣ
- 10. ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ - 11. ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ įȫμĮĲȠȢ - 12. ıĲȡȫıȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
įȫμĮĲȠȢ - 13. μİĲĮȜȜȚțȩȢ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ĲμȒμĮ ıĲİȡİȠȪμİȞȠ ıĲȠȞ ĲȠȓȤȠ
ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒȢ - 14. șİȡμȠμȩȞȦıȘ įȫμĮĲȠȢ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ıĲİȖȐȞȦıȘ
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ǹ.7
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ȖȦȞȚȑȢ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȜİȣȡȚțȒȢ
țĮĲȐȜȘȟȘȢ

ȈȤȒμĮ 23 (ȕȜ. țĮȚ ıȤȒμĮ 16)

ȈȤȒμĮ 24
- 5. įȚĮĲȠμȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮțμȒȢ - 15. ĮĳȡȫįİȢ
İμʌȠĲȚıμȑȞȠ țĮȚ ʌȡȠıȣμʌȚİıμȑȞȠ țȠȡįȩȞȚ
- 16. țİȞȩ 3 mm ȖȚĮ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ
- 17. İȞıȦμĮĲȫμİȞȠ ıĲȘ įȚĮĲȠμȒ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ
țȠȡįȩȞȚ - 18. μĮıĲȓȤĮ μİ ȖȦȞȚĮțȩ İʌȚțȐȜȣȥȘȢ

38

ȈȤȒμĮ 25
ǼȞįİȚțĲȚțȒ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȘ įȚĮĲȠμȒ ıĲȚȢ
ʌȜİȣȡȚțȑȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ țĮȚ ıİ țȐııİȢ
țȠȣĳȦμȐĲȦȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

31423

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

ǹ.8 ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ĮțȡĮȓİȢ țĮĲĮȜȒȟİȚȢ (ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ĲȠμȑȢ)

ȈȤȒμĮ 26
ȆȡȫĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǻȚȐĲȡȘĲȘ įȚĮĲȠμȒ-Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ țĮȚ
ıĲȠ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ
ǻİȪĲİȡȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ

ȈȤȒμĮ 27
ǵĲĮȞ Ș įȚĮĲȠμȒ İȓȞĮȚ μİ ȜȐțĮ
ĳȠȪȡȞȠȣ, ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
μİμȕȡȐȞȘ

ȈȤȒμĮ 28
ȉȡȓĲȘ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ
ǻȚȐĲȡȘĲȘ įȚĮĲȠμȒ-Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ țȠȜȜȚȑĲĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ,
ıĲȠ ȠȚțȠįȠμȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ.

39

31424

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
© Ǽȁȅȉ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-04:2009

ǹ.9
ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ
(țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĲȠμȒ)

įȚĮĲȐȟİȚȢ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ȈȤȒμĮ 29 (ȕȜ. țĮȚ ıȤȒμĮ 16)

40

ıĲȚȢ

ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ

ȖȦȞȚȑȢ
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ǹ.10 ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȐȞȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıİ μĮȡțȓȗİȢ - ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲİȢ,
ıĲȘșĮȓĮ, ʌȜİȣȡȚțȑȢ ȩȥİȚȢ, ʌȠįȚȑȢ ʌĮȡĮșȪȡȦȞ Įʌȩ ȅ.Ȉ.

ȈȤȒμĮ 30
ǼȐȞ D < 0,5m ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ƞ ʌȜĮıĲȚțȩȢ Ȓ
μİĲĮȜȜȚțȩȢ ȞİȡȠıĲĮȜȐțĲȘȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 32

ȈȤȒμĮ 31
ǼȐȞ d < 20 mm İĳĮȡμȩȗİĲĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ 32
- 15. ĮĳȡȫįİȢ İμʌȠĲȚıμȑȞȠ țĮȚ
ʌȡȠıȣμʌȚİıμȑȞȠ țȠȡįȩȞȚ Ȓ μĮıĲȓȤĮ μİ
țȠȡįȩȞȚ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ȕȐșȠȣȢ Ȓ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ įȚĮĲȠμȒȢ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ
25.
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ȈȤȒμĮ 32
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ
μİ İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.

42

ȈȤȒμĮ 33
de  25 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ < 28 m
r  50 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ > 28 m
r  100 mm
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ĮțμȫȞ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ
μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ
ʌȡȩıșİĲȠ ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.
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ǹ. 11 ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȐȞȦ țĮĲĮȜȒȟİȦȞ ıİ ıĲȘșĮȓĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıĲȑȥİȚȢ țĮȚ
ıİ ʌȜĮȧȞȐ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ
ȈĲȑȥİȚȢ ıĲȘșĮȓȦȞ įȦμȐĲȦȞ
(Ș ĮȣĲȒ ĮȞĲȚμİĲȫʌȚıȘ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ μȘ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ ıĲȑȥİȚȢ)
de  25 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ < 28 m
r  50 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ > 28 m
r  100 mm
Ǿ μİĲĮȜȜȚțȒ ıĲȑȥȘ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȚĲĮȞȚȠȪȤȠ
ȥİȣįȐȡȖȣȡȠ Ȓ Įʌȩ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ. Ǿ
ıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ CLIPS Įʌȩ İȜĮĲȘȡȚȦĲȩ
ȤȐȜȣȕĮ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ 30 ȑȦȢ 50 cm μİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢ.

ȈȤȒμĮ 34

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȓșİĲĮȚ șȑμĮ șİȡμȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫȞ, İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ țĮȚ
ıĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĲȦȞ
ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ İʌȚĳĮȞİȚȫȞ.
ȆȜĮȧȞȐ țİȡĮμȠıțİʌȫȞ ıĲİȖȫȞ
de  25 mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ < 28 m, r  50
mm – īȚĮ ȪȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ > 28 m, r  100 mm
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ μİĲĮȜȜȚțȒȢ ıĲȑȥȘȢ ȤȦȡȓȢ
CLIPS ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 29, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȚįȚțȑȢ ȕȓįİȢ μİ ȡȠįȑȜİȢ
ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ.

ȈȤȒμĮ 35

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ
İȞȚıȤȣμȑȞȠ
ȠʌȜȚıμȩ
ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ țİȡĮμȓįȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌȜĮȧȞȑȢ
ȩȥİȚȢ (ȩȥİȚȢ μİ ĮİĲȫμĮĲĮ).
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ĮțμȫȞ İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ
ıĲȘȡȓȟİȦȞ İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ
ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.

ȈȤȒμĮ 36
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ǹ.12 ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ȜĮμʌȐįİȢ, ʌȡȑțȚĮ țĮȚ ʌȠįȚȑȢ
ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ

ȈȤȒμĮ 37

ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ Ǻ

ȈĲȠ ıȤȒμĮ 37 ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ ȟȪȜȚȞȠ țȠȪĳȦμĮ, Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ĲȘȢ ʌȠįȚȐȢ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ μİĲĮȜȜȚțȒ
İʌȚțȐȜȣȥȘ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĲȠμȒ ǹ-ǹ țĮȚ ĲȘ ȜİʌĲȠμȑȡİȚĮ Ǻ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μĮȡμȐȡȚȞȘ ʌȠįȚȐ, ĮȣĲȒ șĮ țȠȜȜȘșİȓ İʌȓ ĲȘȢ ȕĮıȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ. ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ȓ ȣʌȠțĮĲĮıțİȣȒ ĲȘȢ ʌȠįȚȐȢ Įʌȩ ȅ.Ȉ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
ʌȡȩıșİĲĮ ʌȐȤȘ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ μȑȤȡȚȢ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĲȚμİĲȦʌȚıșİȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȥİȣįȠțȐıĮȢ ʌȐȤȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȩıȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȜĮμʌȐ. ȆȐȞĲȦȢ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ƞ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ
țĲȓıȚμȠ (įȚĮıĲȐıİȚȢ țĲȓıĲȘ) șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ
ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ʌȐȤȘ ĲȘȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ ĲȦȞ
ȜĮμʌȐįȦȞ, ʌȡȑțȚȠȣ țĮȚ ʌȠįȚȐȢ.
ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İțĲİșİȚμȑȞȠȣ ıİ țȡȠȪıİȚȢ ĲȦȞ
ȩȥİȦȞ, ȠȚ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞİȢ ȜȪıİȚȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİ ĮʌȜȩ Ȓ įȚʌȜȩ țĮȞȠȞȚțȩ ȠʌȜȚıμȩ Ȓ țĮȚ μİ
İʌȚʌȡȩıșİĲȠ İȞȚıȤȣμȑȞȠ ȠʌȜȚıμȩ ȦȢ
ıȣμʌȜȒȡȦμĮ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ įȚĮĲȠμȫȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ĮțμȫȞ
İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌȪțȞȦıȘȢ ĲȦȞ μȘȤĮȞȚțȫȞ ıĲȘȡȓȟİȦȞ
İȞȚıȤȪȠȞĲĮȚ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȠ ȠʌȜȚıμȩ 30/30 İț.

44
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ȈȤȒμĮ 38

ȈȤȒμĮ 39

ȄȪȜȚȞȠ țȠȪĳȦμĮ
μİ ȟȪȜȚȞȠ ȡȠȜȩ

ȄȪȜȚȞȠ țȠȪĳȦμĮ
μİ ȖĮȜȜȚțȩ İȟȫĳȣȜȜȠ
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

46

x

Ǽȁȅȉ EN 822 Thermal insulating products for building applications - Determination of length and
width - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ μȒțȠȣȢ țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823 Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 824 Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 825
Thermal insulating products for building applications. Determination of flatness -ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826 Thermal insulating products for building applications - Determination of compression
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ șȜȓȥȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 1602
Thermal insulating products for building applications - Determination of the
apparent density - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ
ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1603
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23 °C/50 % relative humidity) ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ȣʌȩ ıĲĮșİȡȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (23°C/50% ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ)

x

Ǽȁȅȉ EN 1604
Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity conditions - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ įȚĮıĲĮıȚĮțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ ȣʌȩ
ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮμμȑȞİȢ ıȣȞșȒțİȢ șİȡμȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 1607
Thermal insulating products for building applications. Determination of tensile
strength perpendicular to faces -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ İĳİȜțȣıμȩ ʌȠȣ ĮıțİȓĲĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 1609
Thermal insulating products for building applications. Determination of
dimensional short term water absorption by partial immersion -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ
țĲȚȡȚȠįȠμȚțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȕȡĮȤȣȤȡȩȞȚĮȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ ȞİȡȠȪ μİ μİȡȚțȒ
İμȕȐʌĲȚıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 3386-1 Polymeric materials, cellular flexible. Determination of stress-strain
characteristic in compression. Low-density materials -- ǼȪțĮμʌĲĮ ʌȠȡȫįȘ ʌȠȜȣμİȡȒ ȣȜȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȐıȘȢ-ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ıİ șȜȓȥȘ - ȂȑȡȠȢ 1: ȊȜȚțȐ ȤĮμȘȜȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 3386-2 Polymeric materials, cellular flexible. Determination of stress-strain
characteristic in compression. High-density materials -- ǼȪțĮμʌĲĮ ʌȠȡȫįȘ ʌȠȜȣμİȡȒ ȣȜȚțȐ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȐıȘȢ-ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ ıİ șȜȓȥȘ - ȂȑȡȠȢ 2: ȊȜȚțȐ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 6946/A1 Building components and building elements -- Thermal resistance and
thermal transmittance -- Calculation method -- ȀĲȚȡȚȠįȠμȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ - ĬİȡμȚțȒ ĮȞĲȓıĲĮıȘ
țĮȚ șİȡμȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȂȑșȠįȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ
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x

Ǽȁȅȉ EN ISO 7892
Vertical building elements -- Impact resistance tests -- Impact bodies and
general test procedures -- ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣȫȞ-ǻȠțȚμȑȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ țȡȠȪıİȚȢ-ȈȫμĮĲĮ
țȡȠȪıİȦȞ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ įȠțȚμȫȞ țȡȠȪıİȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 8990
Thermal insulation. Determination of steady-state thermal transmission
properties. Calibrated and guarded hot box -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ
șİȡμȚțȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ, ıİ ıĲĮșİȡȐ țĮĲȐıĲĮıȘ - ȂȑșȠįȠȢ įȚĮțȡȚȕȦμȑȞȠȣ țĮȚ ʌȡȠĳȣȜĮȖμȑȞȠȣ
țȜȚȕȐȞȠȣ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 9932
Methods for determination of water vapour transmission rate of sheet
materials (paper and board) by dynamic sweep and static gas methods --ȋĮȡĲȚȐ țĮȚ ȤĮȡĲȩȞȚĮȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ȣįȡĮĲμȠȪ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ĳȪȜȜĮ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10211-1 Thermal bridges in building construction. Heat flows and surface
temperatures. General calculation methods -- ĬİȡμȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ ıİ țĲȚȡȚĮțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ - ȇȠȑȢ
șİȡμȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚĳĮȞİȚĮțȑȢ șİȡμȠțȡĮıȓİȢ - ȂȑȡȠȢ 1: īİȞȚțȑȢ μȑșȠįȠȚ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ

x

Ǽȁȅȉ EN 12086 Thermal insulating products for building applications. Determination of water
vapour transmission properties -- ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ ȣįȡĮĲμȫȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 12090 Thermal insulating products for building applications - Determination of shear
behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ıİ įȚȐĲμȘıȘ

x

Ǽȁȅȉ EN 12524 Building materials and products. Hygrothermal properties. Tabulated design
values -- ȀĲȚȡȚĮțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲĮ - ȊȖȡȠșİȡμȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȆȚȞĮțȠʌȠȚȘμȑȞİȢ ĲȚμȑȢ ıȤİįȚĮıμȠȪ

x

Ǽȁȅȉ EN 12667 Thermal performance of building materials and products. Determination of
thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high
and medium thermal resistance -- ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ μİ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘȢ șİȡμȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ
μȑĲȡȘıȘȢ ȡȠȒȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ - ȆȡȠȧȩȞĲĮ ȣȥȘȜȒȢ țĮȚ μȑıȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 12939 Thermal performance of building materials and products. Determination of
thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Thick products of
high and medium thermal resistance -- ĬİȡμȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĲȚȡȚĮțȫȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ μİ ĲȚȢ μİșȩįȠȣȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞȘȢ șİȡμȚțȒȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ
μȑĲȡȘıȘȢ ȡȠȒȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ - ȆĮȤȚȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȣȥȘȜȒȢ țĮȚ μȑıȘȢ șİȡμȚțȒȢ ĮȞĲȓıĲĮıȘȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 13162 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW)
products – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Įʌȩ ȠȡȣțĲȩμĮȜȜȠ (MW) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13163 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (EPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ǽȁȅȉ EN 13164 E2 Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) – Specification - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ țĲȚȡȓȦȞ - ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ
ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ Įʌȩ İȟȘȜĮıμȑȞȘ ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ (ȋPS) - ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ

x

Ȇ.ǻ. 4-7-79 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ (ĭǼȀ 362 ǻ)

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

ȅįȘȖȓĮ Ǽȅȉǹ

ȆȜĮıĲȚțȐ ȕȪıμĮĲĮ
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x

EEC 89/106

Constructions Product Directive

x

GUIDANCE PAPER J Transitional Arrangements under the construction Products Directive

x

GUIDANCE PAPER D CE Marking under the Constructions Product Directive

x

ȀȊǹ 9451/208, ĭǼȀ 815/2007 ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȫȢ ʌĮȡĮȖȩμİȞĮ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ

x

ȃȩμȠȢ 3661/2008, ĭǼȀ 89/19

x

KENAK ȃȩμȠȢ 3661/2008 ĭǼȀ 89/19 ȀĮȞȠȞȚıμȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ

x

Ȇ.ǻ. 17/96 țĮȚ Ȇ.ǻ. 159/99 ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

x

ȉİȤȞȚțȩȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȩȢ ȅįȘȖȩȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ȈȣıĲȒμĮĲȠȢ İȟȦĲİȡȚțȒȢ șİȡμȠμȩȞȦıȘȢ
İʌȚȤȡȚıμȑȞȘȢ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ (ETAG No 004 ǲțįȠıȘ ȂĮȡĲȓȠȣ 2000, European Technical Approval
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ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ȄȪȜȚȞĮ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01 ĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ ʌȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳȑȡȠȣıİȢ ʌȜȐțİȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Ȓ ıİ ıĲȡȫıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ,
μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, μİĲȐ Ȓ ȐȞİȣ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
ȣȜȚțȫȞ țĮȚ İȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ĲĮ įȐʌİįĮ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȐȡșȡĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȦȢ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ:
-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

-

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȪ İȞĮȜȜĮȖȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ȤȫȡȠ ıİ ȤȫȡȠ įȚĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ

-

2

ǹʌȠĳȣȖȒȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ (İĳ’ ȩıȠȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩ) Ȓ Įʌȩ ĲȠȣȢ
țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ įȐʌİįĮ

-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ ĲȡȚȖμȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ

-

ǹİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĲȠȣȢ

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ȖȚĮ ĲĮ İȚįȚțȐ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ (ȖȣμȞĮıĲȒȡȚĮ)

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN 312

Particleboards - Specifications -- ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

Ǽȁȅȉ EN 687

Resilient floor coverings. Specification for plain and decorative linoleum on a
corkment backing -- ǼȜĮıĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ
ĮʌȜȩ țĮȚ įȚĮțȠıμȘμȑȞȠ ʌȜĮıĲȚțȩ įȐʌİįȠ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĳİȜȜȩ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823

Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826

Thermal insulating products for building applications - Determination of
compression behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ șȜȓȥȘ
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Ǽȁȅȉ EN 1605

Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ
ȣʌȩ
ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
ĳȠȡĲȓȠ
șȜȓȥİȦȢ
țĮȚ
șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȓįȘ ȟȪȜȦȞ – țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ – țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ – ȣȜȚțȐ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

4.1

ǼȓįȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

4.1.1

İʌȚȜȠȖȒȢ

īİȞȚțȐ

ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ įĮʌȑįȠȣ (ıĲȡȫıȘ ȤȡȒıȘȢ Ȓ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ)

-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠμȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ – ȥİȣįȠįȐʌİįȠ)

4.1.2
-

ȄȣȜİȓĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȐʌİįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǻȡȣȢ (QUERCUS) (Q)
ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑμμȚıȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȐμȚıȤȘ įȡȣ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, īĮȜȜȓĮ, ȆȠȜȦȞȓĮ, īİȡμĮȞȓĮ, ȇȠȣμĮȞȓĮ, Ǻ. ǹμİȡȚțȒ țĮȚ ĲȘ ȂĮțİįȠȞȓĮ. ȅ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȟȪȜȦȞ ĮȣĲȫȞ țȣμĮȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ Įʌȩ ĮȞȠȚȤĲȩ țȓĲȡȚȞȠ ȑȦȢ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩ,
ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ țĮıĲĮȞȩ ʌȜȘıȚȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ įȚĮțȚȞİȓĲĮȚ ȦȢ įȡȣȢ ȑȞĮ İȓįȠȢ İȣțȐȜȣʌĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȉĮıμĮȞȓĮ μİ ʌĮȡĮʌȜȒıȚİȢ μİ ĲȘ įȡȣ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ.

-
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Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȃ.ǹμİȡȚțȒ, Ș μİȜĮȞȒ țĮȚ ȤĮμȘȜȒ țĮıĲĮȞȚȐ Įʌȩ ĲȘȞ ǿĮʌȦȞȓĮ
țĮȚ ĲȘȞ ȀȓȞĮ țĮȚ Įʌȩ ǼȜȜȘȞȚțȐ įȐıȘ ĲȘȢ ȋĮȜțȚįȚțȒȢ (ǱȖȚȠ ǵȡȠȢ, ǹȡȞĮȓĮ).
Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ įȡȣȩȢ,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȩμȦȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȑȤİȚ țĮıĲĮȞȒ ĮʌȩȤȡȦıȘ ȩμȠȚĮ μİ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ įȡȣȩȢ, ĲȠ įİ
ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩȤȡȦμĮ.
-

ȀĮȡȣįȚȐ (JUGLANIS REGIAL)
Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮȡȣįȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǼȪȟİȚȞȠȣ ȆȩȞĲȠȣ, Įʌȩ ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, ĲȘȞ
ǹμİȡȚțȒ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ (ȂĮțİįȠȞȓĮ, ĬȡȐțȘ, ǹȖ. ǵȡȠȢ). ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȑĲȡȚĮ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ
įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĲȠ įİ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İμʌȠĲȓȗİĲĮȚ İȪțȠȜĮ. ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ
țĮıĲĮȞȩ (ıȠțȠȜĮĲȓ) μİ ıțȠĲİȚȞȩĲİȡİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȉȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚȤĲȩ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ ȜİȣțȦĲȩ.
ȈʌȐȞȚĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ įȐʌİįĮ.

-

ȅȟȣȐ (FAGUS SILVATICA)
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȟȣȜİȓĮ ʌĮĲȦμȐĲȦȞ, įȚȩĲȚ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țĮȚ
ȑȞĲȠμĮ, ĲȩıȠ ıĮȞ įȑȞĲȡȠ ȩȡșȚȠ Ȓ țĮĲĮțİȓμİȞȠ, ȩıȠ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.

-

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ (EPICEA)
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȩȡİȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57Ƞȣ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣ) Ȓ Įʌȩ ȠȡİȚȞȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ. ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȠ įȐıȠȢ ǼȜĮĲȓĮ ĲȘȢ ǻȣĲȚțȒȢ ȇȠįȩʌȘȢ
(ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȁȚȐȤĮ). ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ ȐıʌȡȠ ʌȡȠȢ țĮıĲĮȞȠțȓĲȡȚȞȠ ıĲȚȜʌȞȩ.
ǲȤİȚ İʌȚțȡĮĲȒıİȚ Ș İȡȣșȡȑȜĮĲȘ ȞĮ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȈȠȣȘįȚțȒ, ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌ’ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȕȩȡİȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ.

-

ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǹĳȡȚțȒ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩμȦȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǺȡĮȗȚȜȓĮ
țĮȚ ǿȐȕĮ.
ǻȐʌİįĮ μİ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȤȡȒıȘ
(ıȣȞĮșȡȠȓıİȚȢ țȠȚȞȠȪ) ȤȐȡȚȢ ĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȟȪȜȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĳȠȣȡȞȚıșİȓ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮĲμȚıșİȓ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, μȪțȘĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ: ǱĲμȚıȘ İȓȞĮȚ μȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĮĲμȠȪ ȞİȡȠȪ, ıİ țȠȡİıμȑȞȘ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ țĮȚ ıİ ȣȥȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ. Ȃİ ĲȘȞ ȐĲμȚıȘ İʌįȚȫțİĲĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ
ȤȣμȫȞ, Ș įȚȩȡșȦıȘ ĲȦȞ ıĳĮȜμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ, Ș șĮȞȐĲȦıȘ İȞĲȩμȦȞ țĮȚ μȣțȘĲȫȞ, Ș
ĲȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
ȂȚĮ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȓȞĮȚ, ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ
țȠȡμȠȪ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞİȖȞȦȡȚıμȑȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȠȣ
ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
ȉĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ İȓȞĮȚ:
Į.

ȉȠ WENGE Įʌȩ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ – țȓĲȡȚȞȠ μİ μĮȪȡĮ ȞİȪȡĮ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,9.

ȕ.

ȉȠ IROKO Įʌȩ ĲȘȞ ǹțĲȒ ĲȠȣ ǼȜİĳĮȞĲȠıĲȠȪ țĮȚ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ țĮĳİțȩțțȚȞȠ ıİ
įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,7.
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Ȗ.

ȉȠ ANGELIQUE Įʌȩ ĲȘ ȕȩȡİȚĮ ǺȡĮȗȚȜȓĮ, ĲȘ īĮȜȜȚțȒ īȠȣȧȐȞĮ țĮȚ ĲȠ ȈȠȣȡȚȞȐμ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ
țȠțțȚȞȦʌȩ – ȚȠȤȡȠȪȞ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

į.

ȉȠ WACAPOU Įʌȩ ĲȘ īȠȣȧȐȞĮ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ țĮĳȑ μİ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ȡĮȕįȫıİȚȢ.
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲĮ įȐʌİįĮ, ȦȢ ĳȚȜȑĲĮ ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȦȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ
ıȣȞșȑıİȚȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȐȜȜĮ İȓįȘ ȟȪȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȠ μȑıȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ Ȓ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ.
4.1.3
-

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ țĮȚ ȥİȣįȠįȐʌİįĮ
ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ Įʌȩ ǼȜȐĲȘ
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ įȐıȘ ĲȘȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ǹȣıĲȡȓĮȢ, īĮȜȜȓĮȢ, ǼȜȕİĲȓĮȢ, īȚȠȣȖțȠıȜĮȕȓĮȢ,
ȇȠȣμĮȞȓĮȢ, ȇȦıȓĮȢ, ǼȜȜȐįĮȢ).
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȟȪȜȠ μİ ȤȡȫμĮ Ȝİȣțȩ μĮĲ, įİȞ ȑȤİȚ ȡȘĲȚȞȫįȘ ȠıμȒ ȠȪĲİ ȡȘĲȚȞȩĳȠȡȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ. ȉȠ ȟȪȜȠ
ĲȘȢ İȜȐĲȘȢ įİȞ ȜȠȣıĲȡȐȡİĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ĮʌȠȡȡȠĳȐ ĲȠ ȜȠȪıĲȡȠ.

4.2
4.2.1

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȡĳȦĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ
ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ıĮȞȓįİȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ 23 mm ĲȠ įİ ʌȜȐĲȠȢ İȓȞĮȚ Įʌȩ 70 mm ȑȦȢ 120 mm, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲĮ
ȟȪȜĮ ȑȤȠȣȞ ȤĮμȘȜȩ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ıȣıĲȠȜȒȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĲȠ IROKO.
ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓȞĮȚ Ș įȡȪȢ, Ș țĮıĲĮȞȚȐ, Ș İȡȣșȡİȜȐĲȘ «ȈȠȣȘįȚțȩ», ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ
ȟȪȜĮ (WENGE, IROKO, WACAPOU, ANGELIQUE).
ȅȚ ıĮȞȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ (țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İʌȩμİȞĮ ıȤȒμĮĲĮ.
ȈȤȒμĮ 1 ĮȖȖȜȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ μİ ȜȦȡȓįİȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ μȒțȘ țĮȚ ĲȣȤĮȓĮ țĮĲĮȞȠμȒ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ȈȤȒμĮ 2 ĮȖȖȜȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ μİ ȜȦȡȓįİȢ ıİ įȚȐĳȠȡĮ μȒțȘ ĮȜȜȐ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȈȤȒμĮ 3 ĮȖȖȜȚțȩȢ ĲȡȩʌȠȢ μİ ȜȦȡȓįİȢ ȚįȓȠȣ μȒțȠȣȢ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ İȞĮȜȜȐȟ.
4.2.2

ǻȐʌİįĮ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ıțİȜİĲȩ Ȓ ıİ ʌĮȡİμȕĮȜȜȩμİȞȠ
ȥİȣįȠįȐʌİįȠ

ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ, İțĲȩȢ ĲȘȢ
İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞȘșȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4, 5. ȉĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ įȚĮȜȠȖȒȢ įȓįȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 7 țĮȚ 8.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȡĳȦĲȑȢ ıİ ȟȪȜȚȞȠ ıțİȜİĲȩ, ȩʌȦȢ ıĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5 Ȓ ıİ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ İʌȓ
ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ, ȩĲĮȞ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 4 țĮȚ 5.
ȈȘμİȓȦıȘ: ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ İʌȚțȡĮĲȠȪıĮ İȜȜȘȞȚțȒ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ĲĮ įȐʌİįĮ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 4 țĮȚ 5 ȦȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ıȪȞșİĲȦȞ
ıȤȘμȐĲȦȞ ȠȞȠμȐȗȠȞĲĮȚ «ʌĮȡțȑĲĮ». ȈĲȘ ȖĮȜȜȚțȒ ȠȡȠȜȠȖȓĮ ȩȜĮ ĲĮ įȐʌİįĮ ȜȦȡȓįȦȞ ȠȞȠμȐȗȠȞĲĮȚ «ʌĮȡțȑĲĮ».
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ȈȤȒμĮ 4

ȈȤȒμĮ 5
4.2.3

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİ ȜȦȡȓįİȢ ĲİĲȡȐȖȦȞĮ Ȓ ȠȡșȠȖȫȞȚĮ «ʌĮȞȩ»
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ

ǹʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ȩʌȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.2. ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ
ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ įȚȐĳȠȡĮ ıȤȑįȚĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȩμİȞİȢ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȜĮȚıȓȠȣ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȚıμȑȞİȢ İʌȓıȘȢ ȜȦȡȓįİȢ,
ʌȜȐĲȠȣȢ ȠμȠȓȠȣ Ȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ μİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ μȒțȠȣȢ ĮȞĮȜȩȖȠȣ ĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȦȞ ʌĮȞȩ.
4.2.4

ǼȚįȚțȐ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ

4.2.4.1 ǻȐʌİįĮ țȜİȚıĲȫȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ
ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ μİ ȜȦȡȓįİȢ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.2. ʌȐȤȠȣȢ 23 mm ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıİ įȪȠ țȐșİĲĮ
μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ İʌȐȜȜȘȜĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ μİ μİĲĮȟȩȞȚȠ 25 cm İįȡĮȗȩμİȞĮ:
-

-

Ǽʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ, ĮĳȠȪ ʌĮȡİμȕȜȘșİȓ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ Ȓ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ țĮȚ İʌ’
ĮȣĲȒȢ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȠμȑȞİȢ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ țĮȚ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ
ĲȠ įȐʌİįȠ İȓȞĮȚ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
Ǽʌȓ ʌȜȦĲȠȪ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ.

4.2.4.2 ǻȐʌİįĮ ĮȚșȠȣıȫȞ JUDO
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȓįȚĮ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ țĮĲĮıțİȣȒ ĮȜȜȐ μİ μİĲĮȟȩȞȚĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞĮȡȚıμȐĲȦȞ 35 cm țĮȚ
įȐʌİįȠ ȤȡȒıȘȢ Įʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ ĲȦȞ 22 mm, įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ TATAMI (İȚįȚțȩ
įȐʌİįȠ ʌȐȤȠȣȢ 50 mm Įʌȩ ȤȩȡĲĮ ȡȣȗȚȠȪ, İʌİȞįȣμȑȞĮ μİ ʌȜĮıĲȚțȩ).
4.2.4.3 ǻȐʌİįĮ ıțȘȞȫȞ șİȐĲȡȠȣ
ȀĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ ȡȘĲȚȞȫįȘ ȟȪȜĮ ʌȐȤȠȣȢ 34 mm Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ıțȜȘȡȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ ȠȟȚȐȢ, ʌȐȤȠȣȢ 22
mm İʌȓ ĮȞĮȜȩȖȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.
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4.3
4.3.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ĳșȠȡȐ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ įȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ İȞįİȚțĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ țĮĲȐ MONNIN μİ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ
țĮĲȐ BRINELL ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
ǼȓįȠȢ ȟȪȜȠȣ

ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ
MONNIN

BRINELL

ǻȡȣȢ

2,5 ȑȦȢ 4,5

2,4 ȑȦȢ 3,4

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2,9

1,5 ȑȦȢ 2,3

ȀĮȡȣįȚȐ

3,2

2,5 ȑȦȢ 2,8

ȆİȪțȘ ȂİıȠȖİȓȠȣ

2,0 ȑȦȢ 2,7

2,0 ȑȦȢ 4,0

ǼȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57Ƞȣ
ʌĮȡĮȜȜȒȜȠȣ)

1,0 ȑȦȢ 2,7

1,2 ȑȦȢ 1,3

ǼȜȐĲȘ (ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ)

1,1 ȑȦȢ 2,4

1,3 ȑȦȢ 1,6

4,1

2,0 ȑȦȢ 3,7

WENGE

9,1

4,0 ȑȦȢ 5,1

ANGELIQUE

5,7

ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
IROKO

4.3.2

Ǿ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ

ȂİĲȡȚȑĲĮȚ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ, μİ ĮțȓįİȢ. ǵĲĮȞ Ș ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĳİȪȖİȚ Įʌȩ ĲĮ İȡȖȠıĲȐıȚĮ
țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ ȜȦȡȓįȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ:
-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ

7% ȑȦȢ 13%

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ țĮȚ ʌİȪțȘȢ ȂİıȠȖİȓȠȣ

9% ȑȦȢ 15%

-

ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ İȜȐĲȘȢ țĮȚ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘȢ (EPICǼA)

9% ȑȦȢ 15%

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȜȘĲȑȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ 7% ȑȦȢ 11%

Ǿ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȜȚȢ İȟĮȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȪȡȞȠ Ȓ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ
ıĲȠȞ ȒȜȚȠ.
ȅ įİȚȖμĮĲȠȜȠȖȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȜȒȥȘ 10 ĲİμĮȤȓȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
Įʌȩ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ 200 m2. ǼȐȞ Įʌȩ ĲĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ įİȓȖμĮĲĮ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĲȩĲİ Ș ȩȜȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮʌĮȡȐįİțĲȘ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮĳȠȣȡȞȚıșİȓ.
4.3.3

ȈĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ țȠʌȒȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡμȩ, ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
țȠʌȒȢ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ) Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș țȠʌȒ ȖȓȞİĲĮȚ
İĳĮʌĲȠμİȞȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ İĲȒıȚȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ) (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 6).
ȈĲȚȢ ıĲİȞȩȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ıȣıĲȠȜȒ, ıİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȚȢ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ.
Ȃİ ĲȘȞ ĮțĲȚȞȚțȒ țȠʌȒ ıĲȘ įȡȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ș ȠȞȠμĮȗȩμİȞȘ ȤȡȣıĮȜȓįĮ. ȈĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ ĲȠμȑȢ, ȠȚ İĲȒıȚȠȚ țȪțȜȠȚ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĳȜȠȖȠİȚįȒ ıȤİįȓĮıȘ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȩȥȚμȠ ȟȪȜȠ.
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ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ μİĲĮȟȪ ıĲİȞȩȕİȞȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ, ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ 50%.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȣĲȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ μİ
įȚȐĳȠȡİȢ țȜȓıİȚȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.4.

ȈȤȒμĮ 6
ȈȘμİȓȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĮĲȠμȓĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ:
Ȉİ μȓĮ İȖțȐȡıȚĮ ĲȠμȒ İȞȩȢ țȠȡμȠȪ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
-

-

-

-

-

-

4.3.4

Ș İȞĲİȡȚȫȞȘ (ȥȪȤĮ): İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȟȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ, μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ İȚįȚțȒȢ
μȠȡĳȒȢ țȪĲĲĮȡĮ
Ș țĮȡįȚȐ İȓȞĮȚ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȥȪȤĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȜȑȠȞ țȠȞĲȚȞȠȪȢ
įĮțĲȣȜȓȠȣȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȞİțȡȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ (țĮȡįȚȩȟȣȜȠ) ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȜȒȡİȢ ȟȪȜȠ μİ ıțȠȣȡȩĲİȡȠ ȤȡȫμĮ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ,
ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ, Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ıȣȖȤȑİĲĮȚ Ș țĮȡįȚȐ μİ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ĲȠ ıȠμĳȩ (ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ
ıȤȘμĮĲȚıșİȓıİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ, ȩʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮțȩμĮ țĮȚ ȗȦȞĲĮȞȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ țȐμȕȚȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ (įİȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ μİ ȖȣμȞȩ μȐĲȚ), ȩʌȠȣ ıİ
ĮȣĲȩ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țȪĲĲĮȡĮ țĮȚ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ĲȠ ȟȪȜȠ (țĮμȕȚĮțȒ ȗȫȞȘ).
Ƞ ĳȜȠȚȩȢ ʌȠȣ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩĳȜȠȚȠ.
ȉĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

4.3.4.1 īİȞȚțȐ
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ, ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ įȡȣ, țĮıĲĮȞȚȐ țĮȚ İȡȣșȡİȜȐĲȘ (ıȠȣȘįȚțȩ) ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘ įȡȣ.
ȆȐȞĲȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ, ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ĲĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, Ȓ İȐȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ Ȓ țȐμȕȚȠ Ȓ țĮȚ ȥȪȤĮ.
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īȚ’ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓ ȣʌİȪșȣȞȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ țĮȚ ȞĮ
ȖȞȦȡȓȗİȚ ȩĲȚ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȖȞȦμȐĲİȣıȘ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ, μİ ıȤİĲȚțȒ
ȑțșİıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠȖȞȦμȠıȪȞȘȢ.
ȉȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩȕȜȘμĮ İȓȞĮȚ ʌȜȑȠȞ ȑȞĲȠȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
İȐȞ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ (ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) Ȓ Įʌȩ ıȠμĳȩȟȣȜȠ.
ȆȐȞĲȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ įȚĮȜȠȖȒȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖİȞȚțȐ ȠȚ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ (ECHAUFFURE) ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȘμȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ȟȪȜȠȣ Įʌȩ ʌȡȠıȕȠȜȒ μȣțȘĲȫȞ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȒȡĮȞıȘ,

-

ȜİȣțȒ ıȒȥȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȚįȚțȩ μȪțȘĲĮ ĲȘȢ
įȡȣȩȢ,

-

-

țȣȐȞȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĲȦȞ ȡȘĲȚȞȦįȫȞ ȟȪȜȦȞ,

-

ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.

Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȑȞİȢ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 7% ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10%,

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 12% ȖȚĮ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 20%,

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 18% ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 25%.

4.3.4.2 ȁȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ
Į. ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ĬĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ μİ İȣșȪȖȡĮμμİȢ ȕȑȞİȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, țĮȚ șĮ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ İȞĲİȡȚȫȞȘȢ (ȥȪȤĮȢ).

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ μȚıȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
ȅȚ ȡȩȗȠȚ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ 10 mm μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
įİȞ μİȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

-

ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȡȩȗȦȞ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȩȡμȚĮ (șȣȜȘțȩ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ıĲȠ ȟȪȜȠ.

ȕ. ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

ĬĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ ȥȪȤĮȢ țĮȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ
țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ țĮĲȐ 50% İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȉ.Ȉ.Ȋ..
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-

ȂȑȖİșȠȢ ȡȩȗȠȣ İȓȞĮȚ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. ȅμȐįĮ
ȡȩȗȦȞ, ȚıȠįȣȞĮμİȓ ʌȡȠȢ ȑȞĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĮȞ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȦȞ μİȖİșȣȞĲȫȞ, İȓȞĮȚ ĲȠ
ȓıȠ ʌȡȠȢ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

Ǽȁȅȉ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓ ĲȣȤĮȓȦȞ ȜȘĳșȑȞĲȦȞ 10 Ĳİμ. țĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ĮȣĲȫȞ, ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ İȞȩȢ ȡȩȗȠȣ ĲȦȞ 8 mm, Ȓ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣȢ
ĮșȡȠȚȗȩμİȞȠ ȞĮ μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 8 mm (ȕȜȑʌİ İʌȩμİȞȘ ıȘμİȓȦıȘ).
ȈȘμİȓȦıȘ:

-

©

ǵʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ.

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȐȞİȣ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȚıȓĮ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȫȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

Ȗ. ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 10 mm ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĮȡȚșμȠȪ, İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ
țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ
ȕȑȞȦȞ.

ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ įȚȐĳȠȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ.
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐμȕȚȠ (ĲμȒμĮ țȠȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) İĳ’
ȩıȠȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm țĮȚ ȖȚĮ μȒțȠȢ ȓıȠ μİ ĲȠ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ (ĮȡıİȞȠșȪȜȘțȠ).

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȠıȠȚįȒʌȠĲİ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) ȩıȠ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȓıȚĮ), ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ İȜȜİȓʌȠȞĲİȢ ȡȩȗȠȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ įİȞ
İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15 mm.

4.3.4.3 ȁȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ
Į. ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

16

ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm, ȠȪĲİ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ
μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȠȣ 1 mm.
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 10 mm:
-

ȑȞĮȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 25 ȑȦȢ 40 cm,

-

įȪȠ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 40 ȑȦȢ 80 cm,

-

ĲȡİȚȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 80 ȑȦȢ 120 cm.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01:2009

Ǽȁȅȉ

-

-

-

31449

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țȓĲȡȚȞİȢ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 5 cm ıİ μȒțȠȢ,
ȠȪĲİ ĲȠ 5% ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ İȜĮĳȡȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ
ĲȡȓȥȚμȠ.

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țĮμȕȓȠȣ (ĲȠ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm,
ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ȩμȦȢ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȩȡμȚĮ
(ĮȡıİȞȠșȒȜȣțȠ).
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ, ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 25 mm, ıİ ȑȞĮ ʌȐȤȠȢ
ĲȠ ʌȠȜȪ ȓıȠ μİ ĮȣĲȩ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

ȕ. ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm ȩȤȚ ȠμĮįȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ țĮȚ μĮȪȡȠȚ
ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ 1 mm
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ:
-

-

-

-

ȣȖȚİȓȢ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 20 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ
įȚĮμȑĲȡȦȞ 50 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1,0 m țĮȚ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȡȦȖμȑȢ țĮȚ ıțĮıȓμĮĲĮ,
ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1 mm.
İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
8 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ įȚĮμȑĲȡȦȞ 16 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1 m.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȣȖȚİȓȢ țĮȡįȚȐ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.3)

-

ȡȦȖμȑȢ țĮȡįȚȐȢ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȩțțȚȞȘ Ȓ μĮȪȡȘ țĮȡįȚȐ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ĲȡȓȥȚμȠ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
-

ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ȤȦȡȓȢ ȩȡȚĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ
ĲȠ ȣȖȚȑȢ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ ĲȠ țȐμȕȚȠ (țȠȞĲȐ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ) ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 25
mm țĮȚ ʌȠȣ įİȞ ĮȜȜȠȚȫȞȠȣȞ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ ıİ μȒțȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ 10% ĲȠȣ
μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

Ȗ. ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ
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ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 25 mm ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ, İȐȞ
ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Ȓ ıțĮıȓμĮĲĮ, įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ȐȞȠȚȖμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 2 mm.
İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ, Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
15 mm. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚĮμʌİȡİȓȢ İȚıȑȤȠȞĲİȢ ȡȩȗȠȚ țĮȚ ȠȚ
ĮʌȠțȠȜȜȘșȑȞĲİȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ȡȩȗȠȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ 10 mm.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ: ȠȚ ıĲȡİȕȜȦμȑȞİȢ ȓȞİȢ ʌȠȣ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, ȠȚ țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ Ȓ ȣȖȚİȓȢ
țĮȡįȚȐ

-

ĮȞȦμĮȜȓİȢ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įİțĲȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ įȚĮȜȠȖȑȢ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ
ȣʌĮȓĲȚİȢ ȖȚĮ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓİȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1,5 mm ȕȐșȠȣȢ

-

©

ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ țĮȡįȚȐ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ:
-

ȩȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ, ȡȦȖμȑȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ ȚȤȞȫȞ İĲȘıȓȦȞ țȪțȜȦȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ Ș
ıȘμĮıȓĮ ĲȠȣȢ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ
įĮʌȑįȠȣ.

4.3.4.4 ȁȦȡȓįİȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ (ıȠȣȘįȚțȩ)
Į. ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

-

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȚțȡȩȢ ȣȖȚİȓȢ, ĮȞȠȚțĲȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȢ ȡȩȗȠȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
μȑȤȡȚȢ 5 mm ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ, ȖȚĮ ĲȠ 40% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȩʌȠȣ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ țȐșİ İȜȐĲĲȦμĮ. ǹʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ șȣȜȐțȦȞ
ȡȘĲȓȞȘȢ.

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȡȩȗȠȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȠȡμȓĮ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ıİ İȓįȠȢ, ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮȢ, ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĮȣĲȐ
ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.

ȕ. ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ:
-

18

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 15 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ ȡȘĲȓȞȘȢ
μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 20 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ
ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȠ ȖȚĮ ȡȩȗȠȣȢ, ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ.

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ıİ İȓįȠȢ, ıİ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ
ĮȣĲȐ ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.
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Ȗ. ȉȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ

-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 30 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ ȡȘĲȓȞȘȢ
μȑȤȡȚȢ 30 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȦȞ
ĲİııȐȡȦȞ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȡȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȡȩȗȠȣȢ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ:

-

-

4.3.5

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȠȪĲİ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȣĲȫȞ. ǻİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ μİ ȓȤȞȘ ĮȜȜĮȖȒȢ
ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ 5% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ. ǻȚȐμİĲȡȠȚ ȤĮȜĮȡȫȞ ȡȩȗȦȞ įİȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ ĲİĲȐȡĲȠȣ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

ȉĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ȅȚ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȠμȒȢ ĲȘ μȠȡĳȒ țĮȚ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 7 țĮȚ 8.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȡĮμʌȠĲȐȡȚıμĮ țĮȚ ıĲȚȢ μȚțȡȑȢ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȑȢ, ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ıȤȒμĮĲĮ 1, 2, 3 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.2. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. Ȉİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ
μİ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ ĮȡȚıĲİȡȐ (ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ ȕȜȑʌȠȣμİ ĲȘ ȜȦȡȓįĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐ - ıȤȒμĮ 8) Ȓ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ įİȟȚȐ.
-

ȆȐȤȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȆȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ıȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ Ȓ 16 mm Ȓ 23 mm (ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 1)

40 mm μİ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ ĮȞȐ 5 mm țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ±0,7%

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ țĮȚ țĮıĲĮȞȚȐȢ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 3, 4, 5 ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ μİ ĮȞȠȤȑȢ ± 0,2 mm
ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ țĮȚ țĮıĲĮȞȚȐȢ ȖȚĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 1 ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ
ĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

-

-

ȆȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 35 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 55 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

-

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 30 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 45 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 35 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 25%.

-

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

ȩʌȦȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
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©

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 50 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ «ıȠȣȘįȚțȩ»
-

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȑȤȠȣȞ μȒțȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 2,0 m țĮȚ μȑȤȡȚȢ 4,0 m.

ȈȤȒμĮ 7

ȈȤȒμĮ 8
ȆȓȞĮțĮȢ 2 - īİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜȦȡȓįȦȞ (ʌȜȐĲȠȣȢ μİĲĮȟȪ 50 μİ 55 mm)
ȈȊȂǺȅȁǹ

20
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ȆȐȤȠȢ ıİ mm

ȆȐȤȠȢ ȜȦȡȓįĮȢ

a

16

23

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a1

7

9

ǶȥȠȢ ĲȘȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

a2

4,5

6

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

a3

4,5

6

ǹȞȠȤȑȢ ıİ mm
+0,1
-0,5
±0,1
+0,2
0
0
-0,2

ǺȐșȠȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

b1

7

8

±0,3

ȆȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

b2

6

6

±0,3

ȀȜȓıȘ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ
ȅʌȚıșȠȤȫȡȘıȘ țȐĲȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a

5%

5%

f

1

1

±0,2
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4.3.6

ȉȠ İȣʌȡȩıȕȜȘĲȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȟȣȜȠμȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȩĳĮȖĮ ȑȞĲȠμĮ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(İȖțȐȡįȚȠ Ȓ ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ Ȓ ȟȣȜȩĳĮȖĮ
ȑȞĲȠμĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 3.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȉȡȦĲȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
2

ǻİȞ ĮȞĲȑȤİȚ

ǹ = ıȣμĳȩȟȣȜȠ



ǹȞĲȑȤİȚ μȑĲȡȚĮ

Ǻ = İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ

ǹȞĲȑȤİȚ ʌȠȜȪ
— ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ

ǻȡȣȢ

ȂȪțȘĲİȢ

ȉİȡμȓĲİȢ

VRILLETE

LYCTUS

A

A

B

A

A

2

2

2

2



2

2

2

2

2

B

2

B

ȀĮıĲĮȞȚȐ


2

IROKO

2

2

—

—

2

ANGELIQUE





—

—

—

ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ İȜȐĲȘȢ

2

2

2

2

2

2

A

B

2

2

2

2

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

2

B

CAPRICORNES

2
2

īȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ WENGE țĮȚ WACAPOU İʌİȚįȒ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȖȚĮ įȐʌİįĮ μȩȞȠ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ
ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ țĮȚ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.
-

īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țȣȡȓȦȢ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ țĮȚ ĲȠ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȣȖȡĮıȓĮ 20 μİ 40% Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıȦȜȒȞȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, Įʌȩ
ĮȞȠȚțĲȑȢ μʌĮȜțȠȞȩșȣȡİȢ, Įʌȩ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ İȟȦıĲȫȞ Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞȠ
ȤȫȡȠ ȣȖȚİȚȞȒȢ. ȊȖȡĮıȓİȢ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İʌȓıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ Ȓ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠȡȩĳȠȣ ȩĲĮȞ ȠȚ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 7,5 gr/m3).
ȈȘμİȓȦıȘ: Ǿ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ İțĳȡȐȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ȜȩȖȠ W/N ıİ gr/m3 ȩʌȠȣ W İȓȞĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ, ıİ gr/h țĮȚ N Ƞ ȡȣșμȩȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıİ m3/h.

-

-

4.3.7

Ǿ ʌȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ (ȜİȣțȐ ĲȣĳȜȐ μİȡμȒȖțȚĮ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıİ įȐʌİįĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ, Ȓ įȐʌİįĮ
ȚıȠȖİȓȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑıĲȦ țȚ ĮȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ μȠȜȣıμȑȞȠ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲİȡμȓĲİȢ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȆȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȟȣȜȩĳĮȖĮ ȑȞĲȠμĮ ıʌȐȞȚĮ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıĲȚȢ ıȪȖȤȡȠȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĮĳȠȪȡȞȚıĲĮ ȟȪȜĮ Ȓ İȐȞ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȟȪȜȚȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ
Įʌȩ ĮȣĲȐ (ȑʌȚʌȜĮ, țȠȣĳȫμĮĲĮ, ȟȪȜȚȞȘ ıĲȑȖȘ).
Ǿ İʌȚįİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ İμʌȠĲȚıμȩ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ Įʌ’ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ıȠμĳȩȟȣȜȠ), İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮȕĮșμȓıİȚȢ įȣıțȠȜȓĮȢ ĲȠȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ĲȠȣȢ
İμʌȠĲȚıμȩ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ İμĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 4.
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ȆȓȞĮțĮȢ 4 – ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
2

ʌȠȜȪ İȪțȠȜȘ



μȑĲȡȚĮ

¨ μȚțȡȒ
ĮįȪȞĮĲȘ
ȈȠμĳȩȟȣȜȠ

4.4
4.4.1

ǻȡȣȢ

2

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

¨

IROKO

2

ANGELIQUE



ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ İȜȐĲȘȢ



ȀĮȡįȚȩȟȣȜȠ



ȄȣȜİȓĮ ȣʌȠįȠμȒȢ įĮʌȑįȦȞ
ȀĮįȡȩȞȚĮ ȖȚĮ ıțİȜİĲȩ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ ĲȠȣ ȥİȣįȠʌĮĲȫμĮĲȠȢ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȣȖȚȒ ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ (ȤȦȡȓȢ țȣȐȞȦıȘ, ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ İȞĲȩμȦȞ) ıİ
įȚĮıĲȐıİȚȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ
μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 17%.
4.4.2

ȄȪȜȚȞȠȚ ĲȐțȠȚ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȟȪȜȠ Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ȖȚĮ ĲȠ ĮȜĳȐįȚĮıμĮ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĲȐțȠȚ ʌȠĲȑ įİȞ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳȦȜȚȑȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȐțȦȞ 8 x 15 cm țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 12 mm ʌȐȞĲȠĲİ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ μİ ĲĮ
țȠįȡȩȞȚĮ.
4.4.3
-

-

-

ȌİȣįȠįȐʌİįĮ
ǹʌȩ ıĮȞȓįİȢ Įʌȩ ȣȖȚȒ ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1) ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 13 mm țĮȚ ʌȜȐĲȠȣȢ
ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 200 mm - μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩĲĮȞ ıİ ĮȣĲȑȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ10%.
ǹʌȩ ȜȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȦȞ ʌȠȣ įİȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.3.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ǹʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 16 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
EN 312. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ, μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 10% ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 12 mm țĮȚ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ȪȖȡĮȞıȒȢ ĲȠȣ.
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4.4.4

ȄȪȜȚȞȠȚ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȠȚ įȠțȠȓ (ʌĮĲȑȡĮ)

ȆĮȡȩμȠȚȠȚ įȠțȠȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ įȚĮĲȘȡȘĲȑȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ȩĲĮȞ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ ʌȜĮțȫȞ ȅ.Ȉ..
ȅȚ įȠțȠȓ ĮȣĲȠȓ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ įȚĮĲȠμȑȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ, țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ Įʌȩ
ȡȘĲȚȞȫįȘ ȟȪȜĮ, Ȓ Įʌȩ țĮıĲĮȞȚȐ İȐȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ĮȞĮțĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȞ Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ
țȠȡμȠȪȢ țȣʌĮȡȚııȚȠȪ, ʌȐȞĲȠĲİ İμʌȠĲȚıμȑȞȠȚ μİ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȐ ȟȪȜȠȣ.
Ǿ ıĲȒȡȚȟȘ ʌĮȡȠμȠȓȦȞ įȠțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĳȑȡȠȞĲİȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ıİ İȚįȚțȑȢ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĳȦȜȚȑȢ Ȓ ıİ ȟȪȜȚȞȠȣȢ įȠțȠȪȢ
ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μİ İȚįȚțȐ ĲıȚȞȑĲȚĮ ıİ ıĲȐșμȘ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ țȐĲȦ ıĲȐșμȘ ĲȦȞ
ĳİȡȩȞĲȦȞ įȠțȫȞ.
4.4.5

ĭȚȜȑĲĲĮ – μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ ĲȡȠʌȚțȫȞ,
ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲİμȐȤȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİ ĲȠȡμȠ-İȞĲȠȡμȓĮ, Ȓ μİ ĮʌȜȒ
İʌĮĳȒ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ Ȓ ȤȦȞİȣĲȐ İȞĲȩȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ ıİ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠ ȜȠȪțȚ, ȩȤȚ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ) İȣșȪȖȡĮμμȠ Ȓ μİ įȚȐĳȠȡİȢ
įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ țĮμʌȪȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
4.4.6

ȆİȡȚșȫȡȚĮ (ıȠȕĮĲİʌȚȐ)

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
ȪȥȠȣȢ 60 ȑȦȢ 100 mm) įȚĮĲȠμȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȦȢ țĮȚ ıȤȒμĮ Ǻ).
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ, ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ μȘ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ Įʌȩ
ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ.

4.5
4.5.1

ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ
ȈĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ

ȈĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ ʌȜȒȡȦȢ ȜİȚĮıμȑȞȘ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
4.5.2

ȖȚĮ

ĲȘȞ

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ

ĲȦȞ

țȠȜȜȘĲȫȞ

įĮʌȑįȦȞ

ȈĲȡȫıȘ ıĲİȖȞȒȢ ȐμμȠȣ

ȈĲȡȫıȘ ıĲİȖȞȒȢ ȐμμȠȣ (ȣȖȡĮıȓĮ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ 2%) țȠțțȠμİĲȡȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ 5/8 (ȤȦȡȓȢ μʌȠȣȤȩ) ʌȠĲĮμȠȪ
Ȓ ȜĮĲȠμİȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ ȦȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚįȚțȫȞ
įĮʌȑįȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.2.4 țĮȚ 6.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
4.5.3

ȈĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ

ȈĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ μİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣİșȣȜİȞȓȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 150 μm
(İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ 20 cm) İȓĲİ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ ĳȠȡȑĮ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ (İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ 5 cm).
4.5.4

ȈĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ

ȈĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ ĳȪȜȜĮ (ʌĮȞȩ) Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȦμȑȞİȢ ȓȞİȢ ȟȪȜȠȣ, İȜȐȤȚıĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ 12 mm Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ İȜȐȤȚıĲȠȣ İʌȓıȘȢ ʌȐȤȠȣȢ 12 mm.
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Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ĮȡμȠȪȢ 3 ȑȦȢ 5 mm μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮȚ μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ
μİ ĲĮ țȐșİĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm. Ǽʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĮȣĲȒȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ
ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.5.5

ȀĮȚ ȠȚ įȪȠ μİμȕȡȐȞİȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȚĮʌȑȡĮıȘȢ
ıĲȠȣȢ ȣįȡĮĲμȠȪȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 2 mgr/m3h mm Hg (ȣįȡȐȡȖȣȡȠ).

ȈĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

ȉĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓȞĮȚ:
-

ȉĮ ĳȪȜȜĮ (ʌĮȞȩ) ĳİȜȜȠȪ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN 687

-

ȉĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȐȤȠȣȢ 2,5 mm μİ μĮțȡȚȑȢ ȓȞİȢ, İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ

-

-

ȉĮ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌȠȜȣİșȣȜȑȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm Ȓ 5+5 mm (ĲȪʌȠȣ ETHAFOAM) Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ
ĲȪʌȠȣ
ȉĮ ĳȪȜȜĮ İȜĮıĲȚțȠȪ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ 30 SHORES ıİ ĲİμȐȤȚĮ Ȓ ȜȦȡȓįİȢ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ
țȠįȡȩȞȚĮ Ȓ ĲȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ ĲȠȣȢ.

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ:
-

Ǿ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ Ș ıĲȡȫıȘ ȖİμȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ
ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȞĮ ȑȤİȚ ȜİȚȠĲȡȚĳșİȓ μİ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ»).

Ǽʌȓ ĲȘȢ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ:
-

-

4.5.6
-

ȉĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ ĲȦȞ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıİ ĮȣĲȒ Ȓ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȓ ĲȑȜȠȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲĮ ĮȚȦȡȠȪμİȞĮ (ʌȜȦĲȐ) įȐʌİįĮ Įʌȩ țȠȜȜȠȪμİȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȜȦȡȓįİȢ
ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȐʌȜȦμĮ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ İʌȚțĮȜȣμμȑȞȠȣ μİ μİμȕȡȐȞȘ ĮȜȠȣμȚȞȓȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ ȤĮȜĮȡȐ İʌȓ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ μİ ĲȠ ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȜȐțĮ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣ ȥİȣįȠʌĮĲȫμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ șİȦȡİȓĲĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ
ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.

-

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĳȪȜȜĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ įȚĮĳȩȡȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıȣμʌȚİıĲȩĲȘĲĮȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ
ȑȤİȚ İĳĮȡμȠıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ
ĮȞȐȜȠȖĮ ʌȐȞĲȠĲİ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ.
ȉĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȣʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȠȣ ȦȢ
İįȡĮȗȩμİȞȠȣ İʌȓ İȜĮıĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ) ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ĲȚȢ İʌȚțĮȜȪȥİȚȢ țĮȚ μİ ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ Įʌȩ ĲȠ
ȓįȚȠ ȣȜȚțȩ ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȟİȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ įȚȑȜİȣıȘȢ ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ ıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
ȈȘμİȓȦıȘ:
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Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ȕȐıİȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ μİĲȡȒıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĮȣĲȠȪ:
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Ș ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ Rcs

-

Ș ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ds

-

ĲȠ ĲİȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ȖȚĮ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ
ʌȠȣ șĮ ȠȡȚıșȠȪȞ

Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠȑȜșİȚ ĲȠ ȚıȠįȪȞĮμȠ μȑĲȡȠ Ȁ ĲȠȣ WESTERGAARD μİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǺȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 823, Ǽȁȅȉ EN 826 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1605
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.5.7

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ
ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ıİ ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ țĮĲȐ
ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ), ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ
μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǻ5 ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ 1 ĲȠȣ
ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415.

ȊȜȚțȐ ȖİμȓıμĮĲȠȢ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ȖİμȓȗİȚ μİ țȩțțȠȣȢ ʌİȡȜȓĲȘ Ȓ
ȕİȡμȚțȠȣȜȓĲȘ ȫıĲİ ȞĮ ȕİȜĲȚȦșİȓ Ș ĮțȠȣıĲȚțȒ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ (μİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȡȠțĮȜȠȪμİȞȘȢ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ Įʌȩ ĲĮ
ĳĮȚȞȩμİȞĮ ȘȤİȓȠȣ).
ȆĮȡȩμȠȚȠ ȖȑμȚıμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ʌȜȦĲȩ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ, ȠȪĲİ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ (ʌȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).

4.6
-

-

-

-

4.7
-

-

ȈĲȠȚȤİȓĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘȢ įĮʌȑįȠȣ (İțĲȩȢ ȟȪȜȠȣ)
ĭȐıİȚȢ μĮȡμȐȡȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ Ȓ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣıİȢ ĳĮĲȞȫμĮĲĮ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȚĮμȩȡĳȦıȘ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ.
ȂİĲĮȜȜȚțȑȢ ȜȐμİȢ Įʌȩ ȠȡİȓȤĮȜțȠ Ȓ ĮȞȠȟİȓįȦĲȠ ȤȐȜȣȕĮ ıİ įȚȐĳȠȡĮ ʌȐȤȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ĮȞȐμİıĮ
ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȚĮμȩȡĳȦıȘ įȚĮțȠıμȘĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ.
ȆȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȠȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȠȚ Įʌȩ įȪȠ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĳĲİȡȐ)
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ ȤȐȜȣȕĮ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȜȘȡȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, ĮȞȐμİıĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȑȤȠȣȞ
İȞıȦμĮĲȦșİȓ ʌĲȣȤȦĲȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Įʌȩ NEOPRENE ȣʌȩ μȠȡĳȒ ĳȣıĮȡμȩȞȚțĮȢ.
ȂİĲĮȜȜȚțȠȓ įȠțȠȓ įȚĮĲȠμȒȢ įȚʌȜȫȞ ] ĮȞȐμİıĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȘ įȠțȩȢ ʌȐȤȠȣȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 cm, ȖȚĮ ĲȘ ıĲİȡȑȦıȘ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.

ȊȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȉıȚμȑȞĲȠ ĲĮȤİȓĮȢ ʌȒȟȘȢ ȖȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ (μİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ĲȡȩʌȦȞ) ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ
ʌȜȐțĮȢ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.1.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
ȀȩȜȜĮ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ
ǼȚįȚțȐ μİĲĮȜȜȚțȐ ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ İȞįȚȐμİıȘ įȚȐĲĮȟȘ NEOPRENE ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ, ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ İȓĲİ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ ȕȓįİȢ Ȓ
ıĲȡȚĳȫȞȚĮ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȤȚĲȦȞȓȠȣ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ.
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ȈȤȒμĮ 9
-

-

4.8

ǺȓįİȢ İțĲȠȞȠȪμİȞİȢ μİ ĲȘ ıȪıĳȚȟȘ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıİ ȠʌȑȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ȤȚĲȦȞȓȠȣ
Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ.
ȂȚțȡȠȨȜȚțȐ ıĲİȡȑȦıȘȢ (ȕȓįİȢ, țĮȡĳȚȐ) μȘ ȠȟİȚįȠȪμİȞĮ.

ǻİȓȖμĮĲĮ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ

īȚĮ țȐșİ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ȣȜȚțȩ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İĳ’ ȩıȠȞ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ:
-

ȃĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ įİȓȖμĮ ıİ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

-

ȃĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ)
İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.

4.9

ȆĮȡĮȜĮȕȒ, ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ

TĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ (ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ Ȓ μȘ)
țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ĬĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ
ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ
ĲȡȩʌȠ. ǼȚįȚțȐ, ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼȡȖȠįȩĲȘ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ȖȚĮ ȟȪȜĮ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠ ȑȤİȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĮȣĲȠȪ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ.

4.10 ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǼȚįȚțȐ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤĮμȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ
țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȐ, ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞĮ
Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.3.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲĮ ʌȠıȠıĲȐ ȣȖȡĮıȓĮȢ. ȅ țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ șĮ
ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼȡȖȠįȩĲȘ.
ȈȘμİȓȦıȘ:
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ȆĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ:
-

Ȉİ ȤȫȡȠȣȢ μİ 20ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 86% ĲȠ ȟȪȜȠ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲĮ 19%.

-

Ȉİ ȤȫȡȠȣȢ μİ 20ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 64% ĲȠ ȟȪȜȠ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲĮ 12%.

-

Ȉİ ȤȫȡȠȣȢ μİ 20ȠC țĮȚ Ȉ.Ȋ. 35% ĲȠ ȟȪȜȠ ĲİȓȞİȚ ȞĮ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘșİȓ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȐ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲĮ 7%.

5

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
İȡȖȠįȘȖȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȃĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ
μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).
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ȕ)

ȃĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ: İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ,
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ
μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ, ıȣıțİȣȑȢ ȜȑȚȗİȡ ȖȚĮ ȤȐȡĮȟȘ ĮȜĳĮįȚȫȞ, ȣȖȡȩμİĲȡĮ
ȟȪȜȠȣ.

Ȗ)

ȃĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȃĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȃĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȓıĲȡȦıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ:
-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)

-

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮıȫȞ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒ
İȞĲȠȚȤȚıμȑȞȦȞ
İȞįȠįĮʌȑįȚȦȞ
ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ. ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȞİȡȠȪ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ.

-

țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ (țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ, İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȑııİȡȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ȞȦȡȓĲİȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ıȣμʌȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
ʌȒȟȘȢ ĲȠȣȢ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌĮȓĲȚȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ.

5.3

ǼȓįȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ

5.3.1

ǼȓįȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

-

ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

-

ȈĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ

-

īĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȩ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ

-

ȅʌȜȚıμȑȞȠ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

-

ȄȪȜȚȞȠ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ (ıĮȞȓįȦμĮ) ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠ İʌȓ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ İįȡĮȗȩμİȞȠȣ:
-

-
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Ǽʌȓ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įȠțȫȞ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ
μİĲĮȜȜȚțȫȞ.
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5.3.2
-

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ĲıȚμȑȞĲȠ
-

-

-

ȉȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 3% ĲȘȢ ıĲİȖȞȒȢ μȐȗĮȢ μİĲȡȠȪμİȞȠ
μİ İȚįȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ıİ ȕȐșȠȢ 2 cm. ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ μȚĮ ıĲȡȫıȘ ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ 10 μİ 12 μȑȡİȢ ĮȞȐ İțĮĲȠıĲȩ ʌȐȤȠȣȢ ĮȣĲȒȢ ȖȚĮ ıĲİȖȞȒ ʌİȡȓȠįȠ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȓȠįȠȢ
ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ 50% ȖȚĮ ȣȖȡȒ ʌİȡȓȠįȠ.
īȚĮ ĲȚȢ ʌȜȐțİȢ ȅ.Ȉ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ĮȣĲȒ ĳșȐȞİȚ μİȡȚțȠȪȢ μȒȞİȢ. ȂİȚȠȪĲĮȚ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȡȩıμȚțĲĮ.

ȄȪȜȚȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ
-

5.4
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ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ
ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ.

ȈȣȞșȒțİȢ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
įĮʌȑįȠȣ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞșȒțİȢ
-

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 5% ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ) ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.

-

Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 10ȠC

-

Ǿ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȞĮ ȑȤİȚ μȑıȘ ĲȚμȒ 50%.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĲİȜİȚȫıİȚ ĲĮ ȤȡȫμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıșİȓ ȠȚ ȤȫȡȠȚ, İțĲȩȢ ĲȦȞ
ıȠȕĮĲİʌȚȫȞ ʌȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȣıĲİȡȒıİȚ ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ
ĮȣĲȩ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ.

ǺȜȑʌİ țĮȚ ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.10 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ,
ıĲȘȞ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ.

6

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ

6.1

ȈțİȜİĲȩȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ

6.1.1

ǻȚĮıĲȐıİȚȢ

6.1.1.1 ȆȜȐĲȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȉȠ ıȪȞȘșİȢ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İȓȞĮȚ 80 mm.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ, ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȜȐĲȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

40 mm İȐȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 1 țĮȚ 3.

-

60 mm İȐȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 2.

-

70 mm İȐȞ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4 țĮȚ 5.
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6.1.1.2 ȆȐȤȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
Ǿ ʌĮȡĮįİȤȩμİȞȘ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ μİĲĮȟȪ İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ ȑįȡĮıȘȢ Ȓ
ĲȦȞ įȠțȫȞ ȑįȡĮıȘȢ (ʌĮĲİȡȫȞ) įȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ ȖȚĮ ʌȜȐĲȠȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ 80 mm.

ȆȓȞĮțĮȢ 5 – ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ
ǹʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ
Į ıİ m

ǼȜȐȤȚıĲȠ ʌȐȤȠȢ țĮįȡȠȞȚȠȪ
mm

ȅμȠȚȩμȠȡĳȘ ȑįȡĮıȘ

20

Į<0,35

25

0,35<Į<0,45

32

0,45<Į<0,460

50

6.1.1.3 ȂȒțȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ʌȠȣ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ Ȓ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ İȜȐȤȚıĲȠ ȣʌȩȕĮșȡȠ țĮȚ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ
μȒțȠȢ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȑȞĮ İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 1 m ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȠȣ 0,70 m.
ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țĮȚ μȒțȘ ȩȤȚ ȩμȦȢ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȦȞ 0,40 m ıĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĲȐțȦȞ ıİ İȜĮıĲȚțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 1,50 m ʌȐȞĲȠĲİ μİ țȠμμȑȞĮ
ĲĮ ȞİȪȡĮ ĲȠȣȢ (ĲȠʌȚțȑȢ İȖțȐȡıȚİȢ ʌȡȚȠȞȚȑȢ). Ȉİ țȐșİ İȖțȐȡıȚĮ μİȡȚțȒ ʌȡȚȠȞȚȐ ȩĲĮȞ įİȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ
ȠμȠȚȩμȠȡĳĮ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲĮțȩȢ.
6.1.1.4 ȂİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ȤȦȡȓȢ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ
īȚĮ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ țĮĲȠȚțȚȫȞ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 0,45 m ȖȚĮ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡĮĳȫȞ 4.2.1 țĮȚ 4.2.2 İȜȐȤȚıĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm.
īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣ
ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ 10 μİ 20 mm.
6.1.1.5 ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ
ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȠȚ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 1 ȑȦȢ 5 ȞĮ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȓȗȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ʌȠȣ įȑȤİĲĮȚ ĲȠ
μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĳȣıȚțȩ ĳȦĲȚıμȩ.
6.1.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ μȘȤĮȞȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, μİ țȩȜȜȘıȘ Ȓ ʌȐțĲȦıȘ

6.1.2.1 ȀĮįȡȩȞȚĮ İʌȓ ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞȦȞ įȠțȫȞ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȡȚȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȠțȫȞ.
ȅȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ įȠțȫȞ μİ ĮʌȠĳȣȖȒ ıȪμʌĲȦıȘȢ ĲȦȞ İȞȫıİȦȞ ıİ įȪȠ
įȚĮįȠȤȚțȑȢ įȠțȠȪȢ.
ȅȚ μȘȤĮȞȚțȑȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ įȠțȩ. ȈĲȚȢ ȟȪȜȚȞİȢ įȠțȠȪȢ μİ țĮȡĳȚȐ, ıĲȡȚĳȦȞȚȐ. ȈĲȚȢ
μİĲĮȜȜȚțȑȢ μİ ʌȜİȣȡȚțȑȢ ȕȓįİȢ Įʌȩ ʌȡȠțȠȜȜȘμȑȞİȢ μİĲĮȜȜȚțȑȢ ȖȦȞȓİȢ.
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6.1.2.2 ȀĮįȡȩȞȚĮ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ. ȅ.Ȉ. Ȓ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ
ıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠ țȐȡĳȦμĮ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ țĮȡĳȦĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ.
-

ȆȡȫĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

-

-

-

Ǿ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ țȩȜȜȘıȘ ıİ ıĲȡȫıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ĲȐțȠȣȢ, ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ
țĮĲȐ μȒțȠȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.
ȅȚ ĮȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ 5 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m țĮȚ 1 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 20 cm.

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ
Ǽʌȓ ĲȦȞ ʌȜĮȧȞȫȞ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İȞĮȜȜȐȟ μİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ
țĮȡĳȚȐ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ 10 μİ 12 cm.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ țĮȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠȣȢ ĲȠ
μȒțȠȢ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ μİ ĲĮȤİȓĮȢ ʌȒȟİȦȢ ĲıȚμȑȞĲĮ, ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ
ʌȜİȣȡȫȞ ĲȠȣȢ.

ȉȡȓĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

Ȉİ ıȣȞȒșȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ, ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ μİ țȩȜȜȘıȘ, ȠȚ
ȠʌȠȓȠȚ țȠȜȜȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ μİ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘ.

ǻİȪĲİȡȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ țȩȜȜĮ ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ȕȓįİȢ Ȓ ıĲȡȚĳȩȞȚĮ țĮȚ ȤȚĲȦȞȓȠȣ Įʌȩ ʌȠȜȣĮμȓįȚȠ ĮȞȐ
0,50 m.

ȉȑĲĮȡĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ
-

-

ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȘ șȑıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ĲȐțȦȞ (ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 4)
İȚįȚțȫȞ ıĲȘȡȚȖμȐĲȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.7.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ.
ȅ ĲȡȩʌȠȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȜȦĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȘȢ İʌȩμİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
6.1.3.

6.1.2.3 ǻȚʌȜȩȢ İʌȐȜȜȘȜȠȢ ıțİȜİĲȩȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȆĮȡȩμȠȚȠȢ ıțİȜİĲȩȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıİ ĮȓșȠȣıİȢ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȠȣ Ȓ ıİ ĮȓșȠȣıİȢ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ȤȫȡȠȣ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ıȤȒμĮ 10).
ȉĮ įȠțȐȡȚĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĲȐțȠȣȢ, İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ
ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȜȦȡȓįİȢ.
ȅȚ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ĲȐțȦȞ țĮȚ ĲĮ μİĲĮȟȩȞȚĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮĲȩʌȚȞ μİȜȑĲȘȢ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȚȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲİμĮȤȓȠȣ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6mm.
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ȈȤȒμĮ 10
1. ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȠȣ
2. ȀĮįȡȩȞȚĮ
3. ȉİμȐȤȚȠ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE
4. ȄȪȜȚȞȠȚ ĲȐțȠȚ
5. ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ țȐĲȦșİȞ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ Ȓ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ
6. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

ȈȘμİȓȦıȘ:

6.1.3

īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ȕȐįȚıμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ĲȠ İȞįȚȐμİıȠ țİȞȩ ȞĮ
ȖİμȓȗİȚ μİ țȠțțȫįȘ ȣȜȚțȐ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) Ȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȦȞ
țĮįȡȠȞȚȫȞ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮȢ Ȓ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) μİ ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ țĮȚ Ș șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮʌȜȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȜȦĲȫȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİ ʌȜȦĲȒ įȚȐĲĮȟȘ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ įȚȩĲȚ μİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȚȐĲĮȟȘ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıĲĮıȓĮ Įʌȩ țĲȣʌȠȖİȞİȓȢ șȠȡȪȕȠȣȢ, ʌȡȠıįȓįİĲĮȚ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ ıĲȠ ȕȐįȚıμĮ țĮȚ ıĲȠ ĲȡȑȟȚμȠ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȤȫȡȦȞ ȐșȜȘıȘȢ).
-

ȆȡȫĲȠȢ ĲȡȩʌȠȢ:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ȣʌȠıĲİȓ
ȚįȚĮȓĲİȡȘ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ.

i. ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ μȚĮ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
-

İȓĲİ ȜİʌĲȒ ȐμμȠȢ

-

İȓĲİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲİȜİȓȦȢ ȜİȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȩ

ii. ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ :
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ȆȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ Ș ıĲȡȫıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ȑʌİĲĮȚ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ
ʌȚȑıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.4.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ țĮĲĮıțİȣĮıșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, Ș ıĲȡȫıȘ
įȚĮțȠʌȒȢ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȒȢ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ.

iii. ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ: ȈĲȡȫıȘ ȜİʌĲȒȢ ȐμμȠȣ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ μİ
ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȒȢ.
ȆȡȠȘȖİȓĲĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.3 țĮȚ ȑʌİĲĮȚ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ȐμμȠȣ țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.4.
iv. ȆİȡȚμİĲȡȚțȒ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ
ȀĮȚ ıĲȚȢ įȣȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ ȖȚĮ μİȓȦıȘ ĲȦȞ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
v. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ
ȀĮȚ ıĲȚȢ įȣȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ
μİ ʌȜȒȡȘ İʌ’ ĮȪĲȘȢ İʌĮĳȒ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ țĮȚ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ʌȜİȣȡȚțȐ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ȖȦȞȚĮțȐ.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ.
-

ǻİȪĲİȡȠȢ ĲȡȩʌȠȢ:

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠıșİȓ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ ĲİȜİȓȦȢ ȜİȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȩ.

i. ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.5 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıȘȢ), ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ȓ ȩȤȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ
ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ (ıȤȒμĮ 11).
ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȒ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ μİĲĮȟȪ ıĲȡȫıȘȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ
ĲȠȓȤȦȞ.
ii. ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țȠȡįȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȐțȦȞ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ) ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ıĲİȡİȦșİȓ ȐțĮμʌĲĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ μİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
ĲȐțȠȣȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ĲȠ ĮȜĳȐįȚĮıμĮ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ. ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȚıȤȪİȚ Ș ʌȡȫĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ.
iii. ȉȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ıțȜȘȡȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ Ȓ ĲȠȣ
ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ĲμȘμĮĲȚțȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ NEOPRENE ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm,
ʌȜȐĲȠȣȢ ȩıȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.
iv. ȉȑĲĮȡĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ ȤȣĲȠȪ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ȜİȓĮȢ țĮȚ ĮȜĳĮįȚĮıμȑȞȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ) ʌȠȣ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ıȣμʌȚȑıȚμȘȢ ıĲȡȫıȘȢ Įʌȩ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
įİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȈȘμİȓȦıȘ).
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ȈȤȒμĮ 11
1. ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȠȣ
2. ȀĮįȡȩȞȚĮ
3. ȈȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.5.5)
4. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
5. ȈȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȦμȦıĮȧțȩ
6.1.4

ǻȚʌȜȩȢ İʌȐȜȜȘȜȠȢ ʌȜȦĲȩȢ ıțİȜİĲȩȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ

Ǿ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĲȡȩʌȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.1.3
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞİȢ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȜȦȡȓįİȢ.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ μİ ʌĮȡİμȕȠȜȒ ıĲȚȢ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ İʌĮĳȒȢ ĲİμĮȤȓȠȣ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 mm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 12 ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıİ ıȣμʌȚȑıȚμȠ ȣȜȚțȩ).
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ȈȤȒμĮ 12
1. ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȠȣ
2. ȀĮįȡȩȞȚĮ
3. ȉİμȐȤȚȠ ĳȪȜȜȠȣ NEOPRENE
4. ȈȣμʌȚȑıȚμȘ ıĲȡȫıȘ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3.5.5)
5. ĭȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ
6. ȉıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ ȖĮȡμʌȚȜȦμȦıĮȧțȩ

ȈȘμİȓȦıȘ:

6.1.5

ȈĲȠȣȢ ʌȜȦĲȠȪȢ ıțİȜİĲȠȪȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ĲȠ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ İȞįȚȐμİıȦȞ țİȞȫȞ μİ
țȠțțȫįȘ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ. ȉȠ μȩȞȠ ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İȓȞĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌĮʌȜȫμĮĲȠȢ
ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ Ȓ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ.

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮİȡȚıμȠȪ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ

īȚĮ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ:
-

-

-

-

ĲĮ ĮțȡĮȓĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10
mm (ıȤȒμĮ 13)
ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ İĳȐʌĲȠȞĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμȐ ĲȠȣȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȠʌȑȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.
ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 10 mm Įʌȩ ĲȠ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ,
Ƞ įİ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠȢ ĮȡμȩȢ șĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ İȚįȚțȒȢ μȠȡĳȒȢ ıȠȕĮĲİʌȓ (ıȤȒμĮ 13) ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ĳȑȡİȚ
țĮĲȐ įȚĮıĲȒμĮĲĮ ȠʌȑȢ Ȓ ıȤȚıμȑȢ țĮȜȣμμȑȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĮȣĲȠȪ μİ ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ ıȓĲĮ.
μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤĮȜțȠıȦȜȒȞİȢ țĮȜȣμμȑȞȠȚ μİ
ıȓĲĮ, ʌȠȣ șĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞ μİ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
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ȈȤȒμĮ 13
1. ǼȚįȚțȒȢ įȚĮĲȠμȒȢ ıȠȕĮĲİʌȓ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ įȚĮ μȑıȠȣ ĲȠȣ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪ ĮȡμȠȪ
2. ȉȠȓȤȠȢ
3. ǼʌȓȤȡȚıμĮ
4. ȉȐȕȜĮ ȖȚĮ ȥİȣįȠ ıȠȕĮĲİʌȓ
5. ȆİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ ʌȐȤȠȣȢ 10 mm
6. ȁȦȡȓįĮ įĮʌȑįȠȣ
7. ȀĮįȡȩȞȚ
8. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ Ȓ ıĲȡȫıȘ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
9. ȄȪȜȚȞȠȢ ĲȐțȠȢ ĮȞȐ 50 cm

6.1.6
-

ǹʌȠĳȣȖȒ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ
ȆȡȫĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ (ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ) țĮȚ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ıĲȡȫıȘ ȖİμȓıμĮĲȠȢ Įʌȩ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ȜİʌĲȠȪ ĳȪȜȜȠȣ
ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ (ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.5) ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮțȠʌȒ μİĲȐįȠıȘȢ
țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ, ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 14 ĮȞĲȓ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 15, ĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ
șĮ ȡȘȖμĮĲȦșİȓ ȠʌȩĲİ șĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșİȓ ȘȤȘĲȚțȒ ȖİĳȪȡȦıȘ.
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ȈȤȒμĮ 14

ȈȤȒμĮ 15

1. īĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȘȢ ıȦȜȒȞȦıȘȢ, İțĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣ
ʌȡȠȕȜİʌȩμİȞȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
2. ȁİʌĲȩ ıȣμʌȚȑıȚμȠ ĳȪȜȜȠ
3. ȈĲĮșİȡȠʌȠȚȘμȑȞȘ ȐμμȠȢ μİ ʌȡȠıșȒțȘ 80 kg ıȚμȑȞĲȠȣ ĮȞȐ m3
4. ĭȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ

ȈȘμİȓȦıȘ:

-

ȆȐȞĲȠĲİ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȖĮμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ țĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ
ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, įȘȜĮįȒ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȖȦȞȚĮțȩ Įʌȩ ĲȠ ȣȜȚțȩ 2.

ǻİȪĲİȡȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĬĮ ʌĮȡȠȣıȚĮıșȠȪȞ ȘȤȘĲȚțȑȢ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ İȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜİʌĲȫȞ ıȣμʌȚȑıȚμȦȞ ĳȪȜȜȦȞ
ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 8 cm țĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ ȜȦȡȓįĮ
ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 15 cm (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 16,17)

ȈȤȒμĮ 16

ȈȤȒμĮ 17

ȈĲȠ ıȤȒμĮ 16 ʌĮȡȩȜȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ Ș ʌȡȩıșİĲȘ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȜȦȡȓįĮ, ĮȣĲȒ įİȞ șĮ ĮȞĲȑȟİȚ ıĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȠʌȩĲİ șĮ ıȤȘμĮĲȚıșİȓ ȘȤȘĲȚțȒ ȖİĳȪȡȦıȘ.
-

ȉȡȓĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ǼȐȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ įİȞ ȑȤİȚ ȜİȚȠĲȡȚĳșİȓ μİ ĲȠ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ» șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıȘμİȓĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ įȘμȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ ȘȤȘĲȚțȑȢ ȖȑĳȣȡİȢ ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ĲȠ ıȣμʌȚȑıȚμȠ
ĳȪȜȜȠ 2 ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 18.
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6.2
6.2.1

ȈĮȞȓįȦμĮ (ȥİȣįȠįȐʌİįȠ) İʌȓ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ
īİȞȚțȐ

ȉȠ ıĮȞȓįȦμĮ ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ, ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ,
ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ıĮȞȓįİȢ Ȓ ʌĮȡȐȖȦȖĮ ȟȪȜȠȣ (μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ, țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ) (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ıĮȞȚįȫμĮĲȠȢ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ:
-

ȈĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ: Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȟȣȜİȓĮ İȐȞ ȑȤİȚ ʌȐȤȠȢ 23 mm ȩʌȦȢ ıĲȠ
ıȤȒμĮ 15 įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȟȣıĲİȓ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ μȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ȞĮ ıȣȞĮȞĲȘșȠȪȞ ĲĮ țĮȡĳȚȐ.

-

ȃĮ μİȚȦșȠȪȞ ȠȚ ʌȚșĮȞȩĲȘĲİȢ ĲȡȚȟȓμĮĲȠȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

-

ȃĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ȘȤȠμȩȞȦıȘ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

-

ȃĮ ĮȣȟȘșİȓ ĲȠ μİĲĮȟȩȞȚȠ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.

-

ȃĮ İȓȞĮȚ İȣțȠȜȩĲİȡȘ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4 țĮȚ 5 (ȥĮȡȠțȩțțĮȜȠ).

6.2.2

ǼȓįȠȢ ȟȣȜİȓĮȢ

ȈȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȘμȚıĮȞȓįİȢ Ȓ ıĮȞȓįİȢ, ĮȣĲȑȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ:
-

20 mm (ȘμȚıĮȞȓįİȢ, μȚıȠĲȐȕȜİȢ)

-

25 mm (ıĮȞȓįİȢ, ĲȐȕȜİȢ) ȖȚĮ ȞĮ țĮĲĮȜȒȟȠȣȞ ıĲĮ 22 mm μİĲȐ ĲȠ ȡȠțȐȞȚıμĮ.

ȉĮ ʌȜȐĲȘ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌȠȜȪ 120 mm țĮȚ ĲȦȞ ȘμȚıĮȞȓįȦȞ μȚțȡȩĲİȡĮ ĲȦȞ 100 mm.
6.2.3

ǻȚȐĲĮȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ – ȘμȚıĮȞȓįȦȞ

ȈȣȞȒșȦȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ țĮȚ ʌȠĲȑ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȡȚıμȑȞĮ ıȤȑįȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȜȦȡȓįȦȞ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȜȦȡȓįȦȞ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ țȐșİĲȘ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, ĲȩĲİ ȠȚ ıĮȞȓįİȢ – ȘμȚıĮȞȓįİȢ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȜȠȟȐ ʌȡȠȢ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ.
6.2.4

ǹʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ – ȘμȚıĮȞȚįȫȞ

4 μİ 7 mm
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ǹʌȩıĲĮıȘ ıĮȞȓįȦȞ – ȘμȚıĮȞȚįȫȞ Įʌȩ ĲȠȓȤȠȣȢ

10mm
6.2.6

ȈȪȞįİıȘ (μȐĲȚıȘ ıĮȞȓįȦȞ)

ȆȐȞĲȠĲİ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ

6.3
6.3.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮȡĳȦĲȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ǲȞĮȡȟȘ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ǵĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȩȜİȢ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ ĮʌȠμȑȞİȚ ȞĮ İțĲİȜİıșİȓ:
-

ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ȤȑȡȚ ĲȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ, Ȓ Ș țȩȜȜȘıȘ ĲȘȢ ĲĮʌİĲıĮȡȓĮȢ,

-

Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȟĮȡĲȘμȐĲȦȞ,

șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮȡĲȘșİȓ ĲĮ ıȫμĮĲĮ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ șȑȡμĮȞıȘȢ, ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĮȣĲȒ, țĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȠȚ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ.
6.3.2

ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȩȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5,
șĮ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȓȗȠȞĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ĲȠȓȤȦμĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ʌȠȣ įȑȤİĲĮȚ ĲȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĳȣıȚțȩ ĳȦĲȚıμȩ.
ȉĮ ıȘμİȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ,
ȩʌȦȢ:
-

ǼȐȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ țĮȚ İȞįȚȐμİıİȢ μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ, ĳȚȜȑĲĮ.

-

ǼȐȞ ĲĮ įȐʌİįĮ ĲȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞĲȦȞ ȤȫȡȦȞ șĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮȣĲȩ ĲȡȩʌȠ.

-

6.3.3

ǼȐȞ ĲȠ ıȤȑįȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ İȓȞĮȚ ıİ ʌȜȐțİȢ μİ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μȓĮ ʌȡȠȢ μȓĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ
ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 6 ȑȦȢ 10 ȠʌȩĲİ ĲȩĲİ Ș ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣȢ
ȐȟȠȞİȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ.
ȆȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ μȘ ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȠȣ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ
(ȖȜȦĲĲȓįĮ) șĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 50 țĮȚ 55 mm μİ ĮȞȠȤȑȢ r 0,2 mm.
ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȤȫȡȠȣ, ĲĮ ʌȜȐĲȘ ĮȣĲȫȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮĳȑȡȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȦȞ 5
mm.
ȁȦȡȓįİȢ (ıĮȞȓįİȢ) μİ ʌȜȐĲȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ Ȓ ȓıĮ ĲȦȞ 110 mm įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ
μİ ȑȞĲȠȞİȢ μİĲĮȕȠȜȑȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ įȚȩĲȚ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ıȘμĮȞĲȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ.
ȈȣμȕĮĲȚțȐ Ș İȖțȐȡıȚĮ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ ĲȠ 0,25 % ĮȞȐ ȕĮșμȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȟȪȜȠȣ (ȕȜȑʌİ țĮȚ
ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.10 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ).
6.3.4

ȂȒțȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ 4 țĮȚ 5

ȉĮ μȒțȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 4 țĮȚ 5 șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ȓįȚĮ ıİ ȩȜȠ
ĲȠ ȤȫȡȠ μİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ įȣȠ ıİȚȡȑȢ įȓʌȜĮ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ Ȓ ȐȜȜȠ țȐșİĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ (ĲȗȐțȚ-ȣʌȠıĲȒȜȦμĮ).
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ĬȑıİȚȢ ĮȡμȫȞ İȞȫıİȦȢ ȜȦȡȓįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒȢ ĲȠȣȢ

ǺȜȑʌİ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5 ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 1.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ıİ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ıİȚȡȑȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȑȤȠȣȞ Ƞ ȑȞĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȜȜȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 15 cm țĮȚ ĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ įȪȠ ĳȠȡȑȢ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȩʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȜȦȡȓįİȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 40 cm.
ǵĲĮȞ ȑȤȠȣȞ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 40 cm ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įȣȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ,
įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 10 cm.

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 2.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞȦ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ, ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1 cm Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡİȚȐ ĮȣĲȫȞ.
ǹʌȩ ıİȚȡȐ ıİ ıİȚȡȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȑȤȠȣȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ μİ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ.

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 3.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĮȞȐ ıİȚȡȐ ʌĮȡȐ ıİȚȡȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ȚįİĮĲȠȪ
ȐȟȠȞĮ μİ ĮʌȩțȜȚıȘ r 2 mm Įʌȩ ĮȣĲȩȞ. Ǿ ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ įȣȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ ȓıȘ μİ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ μȚĮ įȚĮĳȠȡȐ ʌİȡȓʌȠȣ 5 mm (ȕȜȑʌİ
ıȤȒμĮ 19).

ȈȤȒμĮ 19
1. 1. ǿįİĮĲȩȢ ȐȟȠȞĮȢ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘȢ ĮȡμȫȞ
2. 2. ǹʌȩțȜȚıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȚįİĮĲȩ ȐȟȠȞĮ

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 4.
ȅ ȐȟȠȞĮȢ ĲȘȢ ĲİșȜĮıμȑȞȘȢ ȖȡĮμμȒȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲİȚ μİ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ țĮįȡȠȞȚȠȪ μİ
ĮʌȩțȜȚıȘ r 1 cm, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ įİȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ.

-

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 5.
ȅȚ ĮȡμȠȓ ȑȞȦıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țȠʌİȓ țĮĲȐ 45Ƞ ȖȦȞȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĲȠȞ ȐȟȠȞĮ
ĲȠȣ țĮįȡȠȞȚȠȪ μİ ĮʌȩțȜȚıȘ r 1 cm. ȅȚ ȖȦȞȓİȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȠȟȒ țȠʌȒ, İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ
įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm (ıȤȒμĮ 20).
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ȈȤȒμĮ 20

6.3.6

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ

ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ȖȦȞȓĮ 45Ƞ Ȓ 90Ƞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ.
6.3.7

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ μİ ȜȦȡȓįİȢ «ʌĮȞȩ»

(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ)
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ μİ ĮȡȤȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ țȪȡȚȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ,
İțĲȩȢ İȐȞ ĮȜȜȚȫȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ.
6.3.8

ȈȪȞįİıȘ ȜȦȡȓįȦȞ țĮȚ ıĮȞȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ μİ μʌĮȜțȠȞȠʌȠįȚȑȢ țĮȚ μĮȡμȐȡȚȞĮ țĮĲȫĳȜȚĮ
șȣȡȫȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜĮȧȞȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ μĮȡμȐȡȠȣ ȜȦȡȓįĮ įȚȠȖțȦμȑȞȠȣ
ĳİȜȜȠȪ ʌȐȤȠȣȢ 8 μİ 10 mm μİ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȐȞȦ ĲμȒμĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ μİ μĮıĲȓȤĮ.

6.4
6.4.1

ǼȚįȚțȐ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ
ǻȐʌİįĮ țȜİȚıĲȫȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ İʌȓ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠȡȩĳȠȣ

Ǿ ıİȚȡȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İȓȞĮȚ:
i.

ȉȡȓȥȚμȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ μİ ĲȠ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ», ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıȘμİȓĮ.

ii.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ țĮȚ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ıĲȡȫıȘȢ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȦȞ.

iii.

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȪȜȜȦȞ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȐȤȠȣȢ ĲȑĲȠȚȠȣ ȫıĲİ μİĲȐ ĲȘȞ ıȣμʌȓİıȘ Įʌȩ ĲȠ
μȩȞȚμȠ ĳȠȡĲȓȠ ĲȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘȞ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȫĲȘ
ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.5.6 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).

iv.

ȈĲȡȫıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.5.6 țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ıİ ĮȣĲȒ ȈȘμİȓȦıȘ.

v.

ȈțȣȡȠįȑĲȘıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚȗȩμİȞȠ İʌȓ İȜĮıĲȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.

vi.

ǻȚʌȜȩ İʌȐȜȜȘȜȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ μİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĲȘ μİȖȐȜȘ
ʌȜİȣȡȐ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĮȣĲȐ ȫıĲİ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ

41

31474

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01:2009

©

Ǽȁȅȉ

ĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȜİȣȡȐ. ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ıĲȡȫıİȦȞ 25 cm. ȆȜȐĲȠȢ țĮįȡȠȞȚȫȞ 80 mm.
ȉĮ țĮįȡȩȞȚĮ ıĲİȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ȖȦȞȚĮțȐ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ʌȜİȣȡȚțȐ İʌ’ ĮȣĲȫȞ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ ıĲȡȫıȘȢ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȤĮȜĮȡȐ
μİ țĮμʌȣȜȫıİȚȢ ʌȡȠȢ ĲȠ țİȞȩ, ʌȐʌȜȦμĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĳĮȚȞȠμȑȞȦȞ ĮȞĲȒȤȘıȘȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȤȡȒıȘ țȠțțȫįȠȣȢ ȣȜȚțȫȞ ȖȚĮ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıĲĮ ʌȜȦĲȐ
įȐʌİįĮ.
vii. ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȓ ĮȡμȠȓ ʌȜȐĲȠȣȢ 20 μİ 30 mm, ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮİȡȚıμȠȪ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 6.1.5 țĮȚ 4.4.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
viii. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ, ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ μİ ĲȘȞ μİȖȐȜȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȘȢ ĮȓșȠȣıĮȢ μİ ĲȠȣȢ țĮĲȐ μȒțȠȢ
ĮȡμȠȪȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İʌȓ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 2 țĮȚ ıİ μȒțȘ ȫıĲİ ȞĮ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ
ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țĮįȡȩȞȚĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

6.4.2

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İʌȓ ȥİȣįȠįĮʌȑįȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȡİȣȞȘșİȓ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ
İʌȚįȚȦțȩμİȞȘȢ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

ǻȐʌİįĮ țȜİȚıĲȫȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ İʌȓ İįȐĳȠȣȢ

Ǿ ıİȚȡȐ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ȐȞȦ İȓȞĮȚ:
i.

ȈĲȡȫıȘ ȚıȤȞȠȪ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ (ıțȣȡȩįİμĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ)

ii.

ȈĲİȖĮȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ Įʌȩ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ

iii.

ȈĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ

iv.

ȈĲȡȫıȘ ȐμμȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.5.2) İȖțȜȦȕȚıμȑȞȘ ʌȜİȣȡȚțȐ.

v.

ȂİμȕȡȐȞȘ ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ 150 m.

vi.

ȈĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 4.5.4) μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ ĮȡμȠȪȢ 20 ȑȦȢ 30 mm.

vii. ǻȚʌȜȩ İʌȐȜȜȘȜȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ țĮȚ țĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 6.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ. Ǿ
ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıȣȞįȑİĲĮȚ μİ ĲȘȞ ıĲȡȫıȘ țĮĲĮȞȠμȒȢ ʌȚȑıİȦȞ μİ μİĲĮȜȜȚțȐ ȖȦȞȚĮțȐ
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞĮ ʌȜİȣȡȚțȐ İʌ’ ĮȣĲȫȞ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȩʌȦȢ ıĲȘ 6.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

6.5

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ĮȣĲȫȞ ȕȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌĮ AFNOR NF P90-202 țĮȚ NFP 90-203/1992.

ǼȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ

6.5.1

ȉİȜȚțȩ ʌȜȐȞȚıμĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ

ǼțĲİȜİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȘȢ μȠȡĳȒ μİ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ. Ǿ
İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĲĮʌİĲıĮȡȓİȢ.
6.5.2

ȉȡȓȥȚμȠ

ȉȠ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȣȠ Ȓ țĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ıİ ĲȡȓĮ ıĲȐįȚĮ. ȉȠ ʌȡȫĲȠ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ ȃ 2 țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȓȞİȢ
(ȕȑȞİȢ) Ȓ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ 45Ƞ. ȉȠ įİȪĲİȡȠ μİ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ 1/2 Ȓ 0 țĮȚ ĲȠ ĲȡȓĲȠ ıĲȐįȚȠ μİ ȜİʌĲȩĲİȡȠ ĲȠȣ μȘįİȞȩȢ.
6.5.3
-
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ȋȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȖțĮȣıĲȚțȩ μȓȖμĮ (țİȡȓ įȚĮȜȣμȑȞȠ ȐȤȡȦμȠ įȚĮȜȣĲȚțȩ ȣȖȡȩ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȩȟȚȞȠ Ȓ ĮȜțĮȜȚțȩ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮȞȓȞȘ (įȡȣȢ).
-

ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȐȜȜȘȜİȢ ıȣȤȞȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țİȡȚȠȪ ȫıĲİ ĲȠ ȟȪȜȠ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ. Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȖȣȐȜȚıμĮ.

6.5.4

ǺİȡȞȓțȚĮ įȚĮȡțİȓĮȢ

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȓȞĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10 %. ȉĮ įȐʌİįĮ
ʌȠȣ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮįȓȞȠȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡĮıȓĮ μİĲĮȟȪ 10 țĮȚ 13 % ʌȡȑʌİȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȞĮ ĳșȐıȠȣȞ ĲȠ 10 %.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĮĳȠȪ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲȠ ȕİȡȞȓțȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ İȜĮĳȡȩ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșİȓ ĲȠ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ĮȖȡȓİμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ Ș șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȫıĲİ ĲĮ ȟȪȜĮ ȞĮ
ʌȐȡȠȣȞ ĲȚȢ ıȣıĲȠȜȑȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ȠȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, ȩʌȦȢ șĮ ıȣμȕİȓ İȐȞ Ș
șȑȡμĮȞıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
6.5.5

ǺİȡȞȓțȚĮ įĮʌȑįȦȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ȕİȡȞȓțȚĮ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȘȞ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ, İȓȞĮȚ «ıĮĲȚȞȑ» țĮȚ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ İȪțȠȜĮ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞȠȚ ȖȚĮ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ
įĮʌȑįȠȣ μİ ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.

7

ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ıİ ĲİȜİȚȦμȑȞȠ țĮȡĳȦĲȩ įȐʌİįȠ

7.1

ǼʌȚʌİįȩĲȘĲĮ

ȉȠ įȐʌİįȠ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȕȑȜȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 5 mm ıİ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ
ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ ıĲȠ įȐʌİįȠ. ȅμȠȓȦȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȕȑȜȠȢ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 1 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ
ĲȦȞ 20 cm.

7.2
-

-

7.3

ǻȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ įĮʌȑįȦȞ įȚʌȜĮȞȫȞ ȤȫȡȦȞ
ǵĲĮȞ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ įȐʌİįȠ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ įȚʌȜĮȞȠȪ ȤȫȡȠȣ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȣȠ r 2 mm.
ǵĲĮȞ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ įȐʌİįȠ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ μİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ įȚʌȜĮȞȠȪ ȤȫȡȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ĲȠʌȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȐșμȘȢ ıĲĮ țĮĲȫĳȜȚĮ șȣȡȫȞ.

ȅȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ

Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm ıİ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2
m.

7.4

ǼȖțȐȡıȚĮ țȪȡĲȦıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ μİ ȣʌİȡȪȥȦıȘ ĲȦȞ ĮțμȫȞ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 0,5 % ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ μȑȖȚıĲȠ ĲĮ 0,5 mm.
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7.5
7.5.1

©

Ǽȁȅȉ

ǼȪȡȠȢ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
īİȞȚțȐ

ȉȠ İȪȡȠȢ ĲȠȣ ĮȞȠȓȖμĮĲȠȢ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ 9 %. īȚĮ ĲȠȣȢ
ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪȢ, ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡĮįİțĲȒ μȚĮ İȖțȐȡıȚĮ μİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȓıȘ μİ 0,25 % ĮȞȐ ȕĮșμȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ
ȟȪȜȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
7.5.2

ǼȪȡȠȢ ĮȡμȫȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ 2 % ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ μȑȖȚıĲȠ ĲĮ 2 mm.
īȚĮ ĲĮ įȐʌİįĮ μİ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ μİ ȜȦȡȓįİȢ «ʌĮȞȩ» (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ)
Ș μȑȖȚıĲȘ ĲȚμȒ İȓȞĮȚ 2 % ĲȘȢ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȞȩ.
7.5.3

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 3

ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
7.5.4

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞİȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 5

ǺȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.4.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.

7.6

ǼȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ «ʌĮȞȩ»

(ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ)
Ǿ ʌĮȡȐșİıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ĲȦȞ «ʌĮȞȩ» ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĮʌȩțȜȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 3 mm.
Ȉİ μȒțȠȢ ĮȡμȫȞ 2 m Ș ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĲȦȞ ȐțȡȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 5 mm.

8

ȆĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ

Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȩʌȦȢ ıȤİĲȚțȐ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȉ.Ȉ.Ȋ. Ș ȠʌȠȓĮ
įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ.
-

Ȃİ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (μİȜȑĲİȢ, ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȓ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ
ĮĳĮȞȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ț.Ȝ.ʌ.).

-

Ȃİ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ
İȜȑȖȤȦȞ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 7.

-

Ȃİ ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ, ȕĮșȠȣȜȦμȐĲȦȞ, țȘȜȓįȦȞ, ȖȡĮĲıȠȣȞȚȫȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ ĲȡȚȖμȫȞ țĮȚ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ȕȐįȚıμĮ Ȓ ĲȠ ĲȡȑȟȚμȠ İȞȩȢ Ȓ ʌȠȜȜȫȞ
ĮĲȩμȦȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ȠμĮȜȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ μȑȤȡȚȢ ȞĮ įȠșİȓ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ĲȠ įȐʌİįȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ Įʌȩ țȐșİ
μȠȡĳȒȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮȣĲȠȪ μİ ȖȣȥȠțȠȞȓĮμĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ İʌȓ ȤĮȡĲȚȠȪ ĲȪʌȠȣ KRAFT Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ
įĮʌȑįȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȣȟȘșİȓ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ.
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9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

9.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

9.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İȡȖĮıȚȫȞ.

10

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȟȣȜȓȞȠȣ țĮȡĳȦĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȟȣȜİȓĮȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȒ ĲȘȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
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x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
x

Ǽȁȅȉ EN 300
Oriented strand boards (OSB). Definitions, classification and specifications -ȈĮȞȓįİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȑȢ, μĮțȡȚȑȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȑȞİȢ ʌȠȜȣıĲȠȚȕȐįİȢ (OSB) ȅȡȚıμȠȓ, țĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-1 Durabiltity of wood and wood-based products. Definitions of use classes. General
-- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 1 - īİȞȚțȐ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-2 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes.
Application to solid wood -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıĲĮ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-3 Hazard classes of wood and wood-based products against biological attack.
Application to wood-based panels -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡȐȖȦȖĮ
ȟȪȜȠȣ

x

Ǽȁȅȉ EN 13226 Wood flooring. Solid parquet elements with grooves and/or tongues -- ȄȣȜİȓĮ
įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ μİ İȖțȠʌȑȢ Ȓ/țĮȚ ȖȜȦııȓįȚĮ (ȟȪȜȚȞİȢ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ
ıĮȞȓįİȢ)

x

Ǽȁȅȉ EN 13227 Wood flooring. Solid lamparquet products -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13489 Wood flooring. Multi-layer
ȆȠȜȣıĲȡȦμĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13629 Wood flooring. Solid pre-assembled hardwood boar -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ ȈȣμʌĮȖȒȢ ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȘ ıĮȞȓįĮ ıțȜȘȡȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 13990 Wood flooring. Solid softwood floor boards -- ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȟȪȜȠ - ȈĮȞȓįİȢ Įʌȩ
ıȣμʌĮȖȒ μĮȜĮțȒ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ įȐʌİįĮ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

NF B 54-000 ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȦȞ ȠȜȩıȦμȦȞ ȟȪȜȦȞ. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ

x

NF B 54-001 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ įȡȣ

x

NF B 54-002 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ țĮıĲĮȞȚȐ

x

NF B 54-005 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ȈȠȣȘįȚțȒ)

x

NF B 54-008 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ

x

NF B 54-010 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ
įĮʌȑįȦȞ

x

NF B 54-011 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȦȞ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

x

NF X 40-500 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ (μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȠȪȢ)

x

NF X 40-501 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ

parquet

elements

--

ȄȣȜİȓĮ

įĮʌȑįȦȞ

-
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x

NFP 63-201-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.1/2004)

x

NFP 63-204-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜȦĲȫȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.11/1997)

x

NFP 63-202

x

NFP 63-203-1 ȄȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ Įʌȩ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ Ȓ ʌĮȡȐȖȦȖȐ ĲȠȣȢ (DTU 51.3/1983-1998)

x

ȀȫıĲĮ ȈȚμȩʌȠȣȜȠȣ “ȉȠ ȟȪȜȠ”, ǻĮıȠȜȩȖȠȣ

x

ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǼșȞȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ – 10ǹ ǻȐʌİįĮ

ȀȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ (DTU 51.2/1995)
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0701-02 «ȄȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ
ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ
ȅμȐįĮȢ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-07-01-02, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 21Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

31483

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02:2009

Ǽȁȅȉ

ȆİȡȚİȤȩμİȞĮ
ǼȚıĮȖȦȖȒ........................................................................................................................................................... 5
1.1

īİȞȚțȐ .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.

1.2

ȈȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ........................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.3

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ .................................................................................. Error! Bookmark not defined.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ..................................................................................................... 7

3

ǼȓįȘ ȟȪȜȦȞ – țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ – țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ
ȟȣȜİȓĮȢ – ȣȜȚțȐ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ ........................................................... 8

3.1

ǼȓįȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ įĮʌȑįȦȞ ....................................................................................... 8

3.2

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țȠȜȜȘĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ .............................................................................. 11

3.3

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ .............................................................................. 14

3.4

ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ ................................................................................................... 24

4

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ - ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ...................................... 29

4.1

ǻİȓȖμĮĲĮ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ ....................................................................................... 29

4.2

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ ............................................................................... 29

4.3

ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ .................................... 29

4.4

ȈȣȞİȡȖİȓȠ ................................................................................................................................... 30

4.5

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ....................................................................................................... 30

4.6

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȟȪȜȚȞȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ ......................................................... 31

4.7

ȈȣȞșȒțİȢ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
įĮʌȑįȠȣ .................................................................................................................................... 31

5

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țȠȜȜȘĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ ...................................................... 31

5.1

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ........................................................................................................ 31

5.2

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ .................................................................................... 32

5.3

ȊʌȠșİȡμȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ................. 35

5.4

ǼȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ ........................................................................................................ 36

6

ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ıİ ĲİȜİȚȦμȑȞȠ țȠȜȜȘĲȩ įȐʌİįȠ ...................................................... 37

7

ȆĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ ................................................................. 37

8

ǵȡȠȚ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ .............................. Error! Bookmark not defined.

8.1

ȂȑĲȡĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ...................................................... Error! Bookmark not defined.

3

31484

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02:2009

©

Ǽȁȅȉ

8.2

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ .............................................................................. 37

9

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ ................................................................................................................ 38

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

31485

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02:2009

ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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ȄȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 ĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ ʌȠȣ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȟȪȜȚȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıİ ȠȡșȠȖȫȞȚĮ Ȓ ĲİĲȡȐȖȦȞĮ “ʌĮȞȩ”
(μȦıĮȧțȐ įȐʌİįĮ) Ȓ Įʌȩ ȟİȤȦȡȚıĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȜȘĲȐ ıİ ȜİȚĮıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ, ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ Ȓ ıİ μİȖȐȜİȢ ȟȪȜȚȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ȞȠȕȠʌȐȞ Ȓ țȩȞĲȡĮ
ʌȜĮțȑ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮıȓĮȢ, ȫıĲİ ĲĮ įȐʌİįĮ ȞĮ țĮĲĮıțİȣĮıșȠȪȞ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ȐȡșȡĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ȦȢ țĮȚ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ĮȞĮĳİȡȩμİȞİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ:
-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

-

ȆİȡȚȠȡȚıμȠȪ İȞĮȜȜĮȖȫȞ șİȡμȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ȤȫȡȠ ıİ ȤȫȡȠ įȚĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ

-

2

ǹʌȠĳȣȖȒȢ įȚȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ Ȓ ȣįȡĮĲμȫȞ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ (İĳ’ ȩıȠȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩ) Ȓ Įʌȩ ĲȠȣȢ
țȐĲȦșİȞ ĮȣĲȠȪ ȤȫȡȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲĮ įȐʌİįĮ

-

ǹʌȠĳȣȖȒȢ ĲȡȚȖμȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ)

-

ǹİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ȣʌȠįȠμȒȢ ĲȠȣȢ (ȩĲĮȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȟȪȜȚȞȠȢ ıțİȜİĲȩȢ)

-

ǻȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01

Thermal insulation of terraces -- ĬİȡμȠμȩȞȦıȘ įȦμȐĲȦȞ - ıĲİȖȫȞ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01

Nail and staple hardwood flooring -- ȄȪȜȚȞĮ țĮȡĳȦĲȐ įȐʌİįĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 823

Thermal insulating products for building applications - Determination of
thickness - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 826

Thermal insulating products for building applications - Determination of
compression behaviour - ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ıȣμʌİȡȚĳȠȡȐȢ ıİ șȜȓȥȘ

Ǽȁȅȉ EN 1605

Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature conditions -ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ȖȚĮ țĲȚȡȚĮțȑȢ İĳĮȡμȠȖȑȢ - ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
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ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘȢ
ȣʌȩ
ʌȡȠįȚİȖİȖȡĮμμȑȞȠ
șİȡμȠțȡĮıȚĮțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ.

ĳȠȡĲȓȠ

©

Ǽȁȅȉ

șȜȓȥİȦȢ

țĮȚ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȓįȘ ȟȪȜȦȞ – țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ – țȡȚĲȒȡȚĮ
İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ – ȣȜȚțȐ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

4.1

ǼȓįȘ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ įĮʌȑįȦȞ

4.1.1

İʌȚȜȠȖȒȢ

īİȞȚțȐ

ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ įȚĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ șȑıȘȢ ȩʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ:
-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ĲȠȣ țȣȡȓȦȢ įĮʌȑįȠȣ (ıĲȡȫıȘ ȤȡȒıȘȢ Ȓ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ)

-

Ȉİ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠμȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ – ȥİȣįȠįȐʌİįȠ)

4.1.2
-

ȄȣȜİȓĮ ıİ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȐʌİįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǻȡȣȢ (QUERCUS) (Q)
ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲȚμȫȞĲĮȚ İȓȞĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑμμȚıȤȘ țĮȚ ĲȘȞ ȐμȚıȤȘ įȡȣ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, īĮȜȜȓĮ, ȆȠȜȦȞȓĮ, īİȡμĮȞȓĮ, ȇȠȣμĮȞȓĮ, Ǻ.ǹμİȡȚțȒ țĮȚ ĲȘ ȂĮțİįȠȞȓĮ. ȅ ȤȡȦμĮĲȚıμȩȢ ĲȦȞ
ȟȪȜȦȞ ĮȣĲȫȞ țȣμĮȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ Įʌȩ ĮȞȠȚȤĲȩ țȓĲȡȚȞȠ ȑȦȢ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩ,
ʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ țĮıĲĮȞȩ ʌȜȘıȚȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ įȚĮțȚȞİȓĲĮȚ ȦȢ įȡȣȢ ȑȞĮ İȓįȠȢ İȣțĮȜȪʌĲȠȣ Įʌȩ ĲȘ ȉĮıμĮȞȓĮ μİ ʌĮȡĮʌȜȒıȚİȢ μİ ĲȘ įȡȣ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ.

-

ȀĮıĲĮȞȚȐ (CASTANEA SATIVA, VESCA, VULGARIS)
Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȃ.ǹμİȡȚțȒ, Ș μİȜĮȞȒ țĮȚ ȤĮμȘȜȒ țĮıĲĮȞȚȐ Įʌȩ ĲȘȞ ǿĮʌȦȞȓĮ
țĮȚ ĲȘȞ ȀȓȞĮ țĮȚ Įʌȩ ǼȜȜȘȞȚțȐ įȐıȘ ĲȘȢ ȋĮȜțȚįȚțȒȢ (ǱȖȚȠ ǵȡȠȢ, ǹȡȞĮȓĮ).
Ǿ μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ĲȘȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȘȢ įȡȣȩȢ,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȩμȦȢ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ıĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȑȤİȚ țĮıĲĮȞȒ ĮʌȩȤȡȦıȘ ȩμȠȚĮ μİ ĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ įȡȣȩȢ, ĲȠ įİ
ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĮȞȠȚȤĲȩ țĮıĲĮȞȩȤȡȦμĮ.
-

ȀĮȡȣįȚȐ (JUGLANIS REGIAL)
Ǿ ȟȣȜİȓĮ ĲȘȢ țĮȡȣįȚȐȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǼȪȟİȚȞȠȣ ȆȩȞĲȠȣ, Įʌȩ ĲȘ ȈȜȠȕİȞȓĮ, ĲȘȞ
ǹμİȡȚțȒ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ (ȂĮțİįȠȞȓĮ, ĬȡȐțȘ, ǹȖ. ǵȡȠȢ). ȆĮȡȠȣıȚȐȗİȚ μȑĲȡȚĮ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ
įȚĮıĲȐıİȦȞ, ĲȠ įİ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İμʌȠĲȓȗİĲĮȚ İȪțȠȜĮ. ǹʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ, ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ
țĮıĲĮȞȩ (ıȠțȠȜĮĲȓ) μİ ıțȠĲİȚȞȩĲİȡİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȉȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ İȓȞĮȚ ĮȞȠȚȤĲȩ ȤȡȣıȠțȐıĲĮȞȠ Ȓ ȜİȣțȦĲȩ.
ȈʌȐȞȚĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ įȐʌİįĮ.

-

ȅȟȣȐ (FAGUS SILVATICA)
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȟȣȜİȓĮ ʌĮĲȦμȐĲȦȞ, įȚȩĲȚ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țĮȚ
ȑȞĲȠμĮ, ĲȩıȠ ıĮȞ įȑȞĲȡȠ ȩȡșȚȠ Ȓ țĮĲĮțİȓμİȞȠ, ȩıȠ țĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȠ ıİ įȚȐĳȠȡİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ.

-

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ (EPICEA)
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȩȡİȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57Ƞȣ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȣ) Ȓ Įʌȩ ȠȡİȚȞȑȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ. ȈĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ μȩȞȠ ıĲȠ įȐıȠȢ ǼȜĮĲȓĮ ĲȘȢ ǻȣĲȚțȒȢ ȇȠįȩʌȘȢ
(ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȁȚȐȤĮ). ȉȠ ȤȡȫμĮ ĲȘȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ ȐıʌȡȠ ʌȡȠȢ țĮıĲĮȞȠțȓĲȡȚȞȠ ıĲȚȜʌȞȩ.
ǲȤİȚ İʌȚțȡĮĲȒıİȚ Ș İȡȣșȡȑȜĮĲȘ ȞĮ ȠȞȠμȐȗİĲĮȚ ȈȠȣȘįȚțȒ ʌĮȡ’ ȩȜȠ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌ’ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȕȩȡİȚİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ.

-

ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǹĳȡȚțȒ, ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩʌȦȢ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǺȡĮȗȚȜȓĮ
țĮȚ ǿȐȕĮ.
ǻȐʌİįĮ μİ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ ȤȡȒıȘ
(ıȣȞĮșȡȠȓıİȚȢ țȠȚȞȠȪ) ȤȐȡȚȢ ĲȘ μİȖȐȜȘ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ
ȤȡȒıȘ ʌĮȡȩμȠȚȦȞ ȟȪȜȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĳȠȣȡȞȚıĲȒ țĮȚ ʌȠȜȜȑȢ ĳȠȡȑȢ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮĲμȚıșİȓ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞĮ Įʌȩ ȑȞĲȠμĮ, μȪțȘĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǱĲμȚıȘ İȓȞĮȚ μȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ıĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĮĲμȠȪ ȞİȡȠȪ, ıİ țȠȡİıμȑȞȘ
ĮĲμȩıĳĮȚȡĮ țĮȚ ıİ ȣȥȘȜȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ. Ȃİ ĲȘȞ ȐĲμȚıȘ İʌȚįȚȫțİĲĮȚ Ș ĮʌȠμȐțȡȣȞıȘ ĲȦȞ
ȤȣμȫȞ, Ș įȚȩȡșȦıȘ ĲȦȞ ıĳĮȜμȐĲȦȞ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ, Ș șĮȞȐĲȦıȘ İȞĲȩμȦȞ țĮȚ μȣțȘĲȫȞ, Ș
ĲȩȞȦıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.

ȂȚĮ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȓȞĮȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ.
ȀĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞĮ ĲȠȣ ʌȡȠμȘșİȣĲȒ.
ȉĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ İȓȞĮȚ:
Į.

ĲȠ WENGE Įʌȩ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ – țȓĲȡȚȞȠ μİ μĮȪȡĮ ȞİȪȡĮ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,9.

ȕ.

ĲȠ IROKO Įʌȩ ĲȘȞ ǹțĲȒ ĲȠȣ ǼȜİĳĮȞĲȠıĲȠȪ țĮȚ ĲȠ ȀĮμİȡȠȪȞ, ıİ ȤȡȫμĮĲĮ țĮĳİțȩțțȚȞȠ ıİ
įȚȐĳȠȡİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮȢ 0,7.

Ȗ.

ĲȠ ANGELIQUE Įʌȩ ĲȘ ȕȩȡİȚĮ ǺȡĮȗȚȜȓĮ, ĲȘ īĮȜȜȚțȒ īȠȣȧȐȞĮ țĮȚ ĲȠ ȈȠȣȡȚȞȐμ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ
țȠțțȚȞȦʌȩ – ȚȠȤȡȠȪȞ. ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

į.

ĲȠ WACAPOU Įʌȩ ĲȘ īȠȣȧȐȞĮ. Ȉİ ȤȡȫμĮĲĮ ıțȠȪȡȠ țĮĳȑ μİ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ȡĮȕįȫıİȚȢ.
ȆȣțȞȩĲȘĲĮ 0,9.

ȉĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ μİȖȐȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ
ıĲĮ įȐʌİįĮ ȦȢ ĳȚȜȑĲĮ ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȦȢ ȜȦȡȓįİȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ
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ıȣȞșȑıİȚȢ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ μİ ȐȜȜĮ İȓįȘ ȟȪȜȦȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ıȣȞȒșȦȢ ıĲȠ μȑıȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ Ȓ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ.
4.1.3
-

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲĮ țĮȚ ȥİȣįȠįȐʌİįĮ
ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ Įʌȩ ǼȜȐĲȘ
ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ įȐıȘ ĲȘȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ǹȣıĲȡȓĮȢ, īĮȜȜȓĮȢ, ǼȜȕİĲȓĮȢ, īȚȠȣȖțȠıȜĮȕȓĮȢ,
ȇȠȣμĮȞȓĮȢ, ȇȦıȓĮȢ, ǼȜȜȐįĮȢ).
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȟȪȜȠ μİ ȤȡȫμĮ Ȝİȣțȩ μĮĲ, įİȞ ȑȤİȚ ȡȘĲȚȞȫįȘ ȠıμȒ ȠȪĲİ ȡȘĲȚȞȠĳȩȡȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ. ȉȠ ȟȪȜȠ
ĲȘȢ İȜȐĲȘȢ įİȞ ȜȠȣıĲȡȐȡİĲĮȚ ȖȚĮĲȓ ĮʌȠȡȡȠĳȐ ĲȠ ȜȠȪıĲȡȠ.

4.1.4
-

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ȥİȣįȠįȐʌİįĮ ȖȚĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ
ǹʌȩ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 16 mm ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞİȢ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ
Ǽȃ 312-4 μİ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 10% ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ȠȚ
ȜȦȡȓįİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ ʌȐȤȠȣȢ μİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ Ȓ ȓıȠȣ ĲȦȞ 12 mm țĮȚ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

-

ǹʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȚȞįȪȞȠȣ ȪȖȡĮȞıȒȢ ĲȠȣ.

4.1.5

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ȟȪȜȚȞȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ

ȆȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ȟȪȜȠ Ȓ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ
ȖȚĮ ĲȠ ĮȜĳȐįȚĮıμĮ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ țĮįȡȠȞȚȫȞ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȘȢ
ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ.
ȈȘμİȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ĲȐțȠȚ ʌȠĲȑ įİȞ ʌĮțĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĳȦȜȚȑȢ ıĲȘȞ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ.
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȐțȦȞ 8 * 15 cm țĮȚ ʌȐȤȠȢ ȩȤȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 12 mm ʌȐȞĲȠĲİ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ μȘȤĮȞȚțȐ μİ ĲĮ
țĮįȡȩȞȚĮ.
4.1.6

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ĳȚȜȑĲĮ – μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ ĲȡȠʌȚțȫȞ,
ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲİμȐȤȚĮ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıȣȞįİȩμİȞĮ μİ ĲȠȡμȠİȞĲȠȡμȓĮ, Ȓ μİ ĮʌȜȒ
İʌĮĳȒ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ Ȓ ȤȦȞİȣĲȐ İȞĲȩȢ ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ ıİ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȠ ȜȠȪțȚ, ȩȤȚ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ) İȣșȪȖȡĮμμȠ Ȓ μİ įȚȐĳȠȡİȢ
įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ țĮμʌȪȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
4.1.7

ȄȣȜİȓĮ ȖȚĮ ʌİȡȚșȫȡȚĮ (ıȠȕĮĲİʌȚȐ)

ǹʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȟȪȜȠ ȩʌȦȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Ȓ Įʌȩ įȚȐĳȠȡĮ ȟȪȜĮ įȚĮĳȩȡȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ (ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
ȪȥȠȣȢ 60 ȑȦȢ 100 mm) įȚĮĲȠμȒȢ ĲȑĲȠȚĮȢ ȫıĲİ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȠȞ ĮİȡȚıμȩ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ĮİȡȚıμȠȪ, ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ μȘ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ Įʌȩ
ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ȈĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ μȚțȡȠȪ ʌȐȤȠȣȢ ĲȦȞ 6,8 țĮȚ 10 mm ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ İȞȚĮȓĮ
ȟȣȜİȓĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ μȓĮ ıĲȡȫıȘ ĳșȠȡȐȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3,2 mm.

ȈȘμİȓȦıȘ:

ȀȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ Įʌȩ ȟȪȜȠ Ȓ μİ ȕȐıȘ ĲȠ ȟȪȜȠ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȡȒıȘȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ
ʌȜĮțȐȗ ȟȪȜȠȣ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠ ʌȐȤȠȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĮȞĮȞȑȦıȘ Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ
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ʌȠȜȜĮʌȜȐ İʌȐȜȜȘȜĮ ĳȪȜȜĮ ȟȪȜȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȠȣ įİȞ İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ ĮȞĮȞȑȦıȘ ȤȦȡȓȢ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘ, įİȞ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ.

4.2
4.2.1

ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țȠȜȜȘĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ
ȂȦıĮȧțȐ įȐʌİįĮ

ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μȘ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȠȜȜȘșİȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ıȤȘμĮĲȓȗȠȣıİȢ
ĲİĲȡȐȖȦȞĮ «ʌĮȞȩ» ʌȜİȣȡȐȢ 500 ȑȦȢ 700 mm, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 4.
ȈȣȞȒșȦȢ ĲĮ «ʌĮȞȩ» ĳȑȡȠȣȞ ıĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ, ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ ȤĮȡĲȓ (ʌȠȣ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ) Ȓ ıĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ, ȜİʌĲȩ įȚțĲȣȦĲȩ ıȣμȕĮĲȩ μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȑȤȠȣȞ įİ
ȕİȡȞȚțȦμȑȞȘ ĲȘȞ ȐȞȦ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ.
ȉĮ μȒțȘ ĲȦȞ İʌȚμȑȡȠȣȢ ȜȦȡȓįȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ. ǲĲıȚ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȐȤȠȢ İȓȞĮȚ 6 mm ĲȠ l ĲȠȣ
ıȤȒμĮĲȠȢ 1 șĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 125 mm, țĮȚ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ 8 mm ĲȠ μȒțȠȢ l μȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 150
mm.
īȚĮ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 2 țĮȚ 3 ĲȠ μȒțȠȢ L įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ μȒțȠȣȢ įȣȠ ȜȦȡȓįȦȞ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 4 ȑȤİȚ țĮȚ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ İȞįȚȐμİıȠȣȢ ĲȐțȠȣȢ Įʌȩ ıțȜȘȡȩ ıțȠȣȡȩȟȣȜȠ.
ȉĮ İȓįȘ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȞȒșȦȢ Ș įȡȣȢ, Ș țĮıĲĮȞȚȐ țĮȚ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3.1. ǵĲĮȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮ
ĳȪȜȜȠ ĳİȜȜȠȪ 2 mm Ȓ ȡȠįȑȜİȢ İʌȓıȘȢ Įʌȩ ĳİȜȜȩ.
ȂȓĮ ʌĮȡĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ İȓȞĮȚ ȞĮ μȠȡĳȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ȜȦȡȓįİȢ ʌȐȤȠȣȢ 10 μİ 11 mm, ʌȜȐĲȠȣȢ 35 μİ 50
mm țĮȚ μȒțȠȣȢ 200 μİ 350 mm.

11

31492

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02:2009

12

©

Ǽȁȅȉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ

4.2.2
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ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲȑ ȜȦȡȓįİȢ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞİȢ ıİ ĳȪȜȜĮ Įʌȩ ʌĮȡȐȖȦȖĮ ȟȪȜȠȣ
(μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ)

ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ ʌȜȐĲȠȣȢ 150 ȑȦȢ 200 mm ıİ μȒțȘ İȞȩȢ μȑĲȡȠȣ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ, ʌȐȤȠȣȢ μİĲĮȟȪ 14 țĮȚ
27 mm, ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ, ıȤȘμĮĲȓȗȠȣıİȢ «ʌĮȞȩ» ʌȜİȣȡȐȢ μİĲĮȟȪ 200 țĮȚ 700 mm ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ
ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞĮ.
ȉĮ «ʌĮȞȩ» ʌȠȣ ıȤȘμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ
ʌȜĮȚıȓȠȣ μİ ȜȦȡȓįİȢ μȒțȠȣȢ ȩıȠ ȠȚ ʌȜİȣȡȑȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ İʌȓıȘȢ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 7 țĮȚ 8).
4.2.3

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ Ȓ ȩȤȚ ȜȦȡȓįİȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ĮȞȐ
ĲİμȐȤȚȠ, μİ țȩȜȜȘıȘ ıİ ıțȜȘȡȩ ȜİȓȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.

ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ Įʌȩ įȡȣ, țĮıĲĮȞȚȐ Ȓ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ.
ǵĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȡĮμʌȠĲȐȡȚıμĮ ȑȤȠȣȞ ʌȐȤȠȢ 10 mm, ʌȜȐĲȠȢ 35 ȑȦȢ 50 mm țĮȚ μȒțȠȢ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ
300 mm ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ Ȓ μȒțȠȢ μȑȤȡȚ 500 mm ȩĲĮȞ ıȤȘμĮĲȓȗȠȣȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞĮ ʌĮȞȩ.
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Ǿ ĮȞȐ ĲİμȐȤȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞȘ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 5 (ȤȦȡȓȢ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ) Ȓ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 1 ȑȦȢ 4 Ȓ țĮȚ μİ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ 5 țĮȚ 6 ȩʌȠȣ ȖȚĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
ʌĮȡİμȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȜȦȡȓįİȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ ıȣȞȒșȦȢ ĲȡȠʌȚțȒ ıİ ıțȠȪȡȠ ȤȡȫμĮ.
Ǿ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ țĮȚ ĲȠ ıȤȒμĮ 9 ȩʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ıȣȞįİșİȓ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ ĮȞȐ įȪȠ (A,B,C,D).
4.2.4

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ μȘ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μİ țȩȜȜȘıȘ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ μİ ĲȘ
μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ l İʌȓ ıțȜȘȡȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ

ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İȓȞĮȚ: e=20 μİ 30 mm, l=4 μİ 10 mm L d 240 mm. ȉĮ İȓįȘ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 3.1.
4.2.5

ǻȐʌİįĮ Įʌȩ μȘ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ μİ țȩȜȜȘıȘ ıİ ıțȜȘȡȩ
ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮȜȜȐ μİ ĲȚȢ ȓȞİȢ ĮȣĲȫȞ țĮĲĮțȩȡȣĳİȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ

ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ İȓȞĮȚ:
ȆȐȤȠȢ 13 μİ 30 mm, ʌȜȐĲȠȢ 24 μİ 80 mm, μȒțȠȢ 50 μİ 80 mm.
ȉĮ İȓįȘ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İȓȞĮȚ ʌİȪțȘ OREGON, İȡȣșȡȐ ʌİȪțȘ (MELEZE, LATIS), ĲȡȠʌȚțȐ
(IROKO, WENGE).
ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮȣȟȘμȑȞȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ șȜȚʌĲȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ. ǹȣĲȩȢ İȓȞĮȚ Ƞ ȜȩȖȠȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȑȞĲȠȞȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.

4.3
4.3.1

ȀȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ
Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ĳșȠȡȐ Įʌȩ ĲȘ ȤȡȒıȘ

ǼȟĮȡĲȐĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ įȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ İȞįİȚțĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ țĮĲȐ MONNIN μİ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ
țĮĲȐ BRINELL ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ.
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ

ǼȓįȠȢ ȟȪȜȠȣ

MONNIN

BRINELL

2,5 ȑȦȢ 4,5

2,4 ȑȦȢ 3,4

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2,9

1,5 ȑȦȢ 2,3

ȀĮȡȣįȚȐ

3,2

2,5 ȑȦȢ 2,8

2,0 ȑȦȢ 2,7

2,0 ȑȦȢ 4,0

1,0 ȑȦȢ 2,7

1,2 ȑȦȢ 1,3

1,1 ȑȦȢ 2,4

1,3 ȑȦȢ 1,6

4,1

2,0 ȑȦȢ 3,7

WENGE

9,1

4,0 ȑȦȢ 5,1

ANGELIQUE

5,7

ǻȡȣȢ

ȆİȪțȘ ȂİıȠȖİȓȠȣ
ǼȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ 57
ʌĮȡĮȜȜȒȜȠȣ)

Ƞȣ

ǼȜȐĲȘ (ȜİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ)
ȉȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ
IROKO

4.3.2

Ǿ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ

ȂİĲȡȚȑĲĮȚ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ, μİ ĮțȓįİȢ. ǵĲĮȞ Ș ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĳİȪȖİȚ Įʌȩ ĲĮ İȡȖȠıĲȐıȚĮ
țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ ȜȦȡȓįȦȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ:
-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ

7% ȑȦȢ 13%

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ țĮȚ ʌİȪțȘȢ ȂİıȠȖİȓȠȣ

9% ȑȦȢ 15%

-

ȖȚĮ ȜȦȡȓįİȢ İȜȐĲȘȢ țĮȚ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘȢ (EPICǼA)

-

ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȠȜȜȘĲȑȢ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ 7% ȑȦȢ 11%

9% ȑȦȢ 15%

Ǿ μȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μȩȜȚȢ İȟĮȤșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȪȡȞȠ Ȓ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮμİȓȞİȚ
ıĲȠȞ ȒȜȚȠ.
ȅ įİȚȖμĮĲȠȜȠȖȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ μİ ȜȒȥȘ 10 ĲİμĮȤȓȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
Įʌȩ ıȣȞȠȜȚțȒ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ İʌȚĳȐȞİȚĮ 200 m2. ǼȐȞ Įʌȩ ĲĮ ȜȘĳșȑȞĲĮ įİȓȖμĮĲĮ
ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ĲȩĲİ Ș ȩȜȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ șİȦȡİȓĲĮȚ
ĮʌĮȡȐįİțĲȘ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮĳȠȣȡȞȚıșİȓ.
4.3.3

ȈĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ

ǹȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ țȠʌȒȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ țȠȡμȩ, ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ
țȠʌȒȢ ıȤȘμĮĲȓȗİȚ ĲȘȞ μȚțȡȩĲİȡȘ ȖȦȞȓĮ μİ ĲȘȞ ĮțĲȓȞĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ) Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ (ȩĲĮȞ Ș țȠʌȒ ȖȓȞİĲĮȚ
İĳĮʌĲȠμİȞȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ İĲȒıȚȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ) (ȕȜȑʌİ ıȤȒμĮ 11).
ȈĲȚȢ ıĲİȞȩȕİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ıȣıĲȠȜȒ, ıİ ĮȞĲȓșİıȘ μİ ĲȚȢ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ.
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Ȃİ ĲȘȞ ĮțĲȚȞȚțȒ țȠʌȒ ıĲȘ įȡȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ș ȠȞȠμĮȗȩμİȞȘ ȤȡȣıĮȜȓįĮ. ȈĲȚȢ İȖțȐȡıȚİȢ ĲȠμȑȢ, ȠȚ İĲȒıȚȠȚ țȪțȜȠȚ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞ ĳȜȠȖȠİȚįȒ ıȤİįȓĮıȘ ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȩȥȚμȠ ȟȪȜȠ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ıĲȘȞ ȉ.Ȉ.Ȋ. įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ μİĲĮȟȪ ıĲİȞȩȕİȞȦȞ țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ, ĮȣĲȩ șĮ İȓȞĮȚ 50%.
ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ İȐȞ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ Ȓ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ĮȣĲȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȪȖȡĮμμİȢ țĮȚ μİ
įȚȐĳȠȡİȢ țȜȓıİȚȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.4.

ȈȤȒμĮ 11

ȈȘμİȓȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȞĮĲȠμȓĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ
Ȉİ μȓĮ İȖțȐȡıȚĮ ĲȠμȒ İȞȩȢ țȠȡμȠȪ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ:
-

-

-

-

-

-

16

Ș İȞĲİȡȚȫȞȘ (ȥȪȤĮ): İȓȞĮȚ ĲȠ ĮȟȠȞȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ, μȚțȡȒȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪμİȞȘ Įʌȩ İȚįȚțȒȢ
μȠȡĳȒȢ țȪĲĲĮȡĮ
Ș țĮȡįȚȐ İȓȞĮȚ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȘ ȥȪȤĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȜȑȠȞ țȠȞĲȚȞȠȪȢ
įĮțĲȣȜȓȠȣȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȞİțȡȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ (țĮȡįȚȩȟȣȜȠ) ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȜȒȡİȢ ȟȪȜȠ μİ ıțȠȣȡȩĲİȡȠ ȤȡȫμĮ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ,
ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮȣȟȘμȑȞȘ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ, Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ. ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ıȣȖȤȑİĲĮȚ Ș țĮȡįȚȐ μİ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ.
ĲȠ ıȠμĳȩ (ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮțȡĮȓĮ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ țĮȚ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ
ıȤȘμĮĲȚıșİȓıİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ, ȩʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮțȩμĮ țĮȚ ȗȦȞĲĮȞȐ țȪĲĲĮȡĮ.
ĲȠ țȐμȕȚȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ (įİȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ μİ ȖȣμȞȩ μȐĲȚ), ȩʌȠȣ ıİ
ĮȣĲȩ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țȪĲĲĮȡĮ țĮȚ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ĲȠ ȟȪȜȠ (țĮμȕȚĮțȒ ȗȫȞȘ).
Ƞ ĳȜȠȚȩȢ ʌȠȣ įȚĮțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İıȦĲİȡȚțȩ ĳȜȠȚȩ țĮȚ ıĲȠ ȟİȡȩĳȜȠȚȠ.
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ȉĮ ʌȠȚȠĲȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ įȠμȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

4.3.4.1 īİȞȚțȐ
ǹȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ, ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ įȡȣ, țĮıĲĮȞȚȐ țĮȚ İȡȣșȡİȜȐĲȘ (ıȠȣȘįȚțȩ) ʌȠȣ ıȣȞȒșȦȢ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, țĮȚ țȣȡȓȦȢ ıĲȘ įȡȣ.
ȆȐȞĲȦȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ İȪțȠȜȠ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ İȐȞ ĲĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, Ȓ İȐȞ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ Ȓ țȐμȕȚȠ Ȓ țĮȚ ȥȪȤĮ.
īȚ’ ĮȣĲȩ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȐȞĲȠĲİ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓ ȣʌİȪșȣȞȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ țĮȚ ȞĮ
ȖȞȦȡȓȗİȚ ȩĲȚ Ƞ ǼȡȖȠįȩĲȘȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ȖȞȦμȐĲİȣıȘ Įʌȩ İȚįȚțȩ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ μİ ıȤİĲȚțȒ
ȑțșİıȘ ʌȡĮȖμĮĲȠȖȞȦμȠıȪȞȘȢ.
ȉȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩȕȜȘμĮ İȓȞĮȚ ʌȜȑȠȞ ȑȞĲȠȞȠ ȖȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ įȪıțȠȜĮ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ
İȐȞ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȜȦȡȓįİȢ Įʌȩ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ (ȩʌȦȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) Ȓ Įʌȩ ıȠμĳȩȟȣȜȠ.
ȆȐȞĲȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ įȚĮȜȠȖȒȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȖİȞȚțȐ, ȠȚ
ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ, ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

-

ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȫμĮĲȠȢ (ECHAUFFURE) ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȤȘμȚțȒ ĮȜȜȠȓȦıȘ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ȟȪȜȠȣ Įʌȩ ʌȡȠıȕȠȜȒ μȣțȘĲȫȞ ʌȠȣ İμĳĮȞȓȗİĲĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȟȒȡĮȞıȘ
ȜİȣțȒ ıȒȥȘ İʌȓ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ țȣȡȓȦȢ ıĲȚȢ ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȚįȚțȩ μȪțȘĲĮ ĲȘȢ
įȡȣȩȢ

-

țȣȐȞȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ĲȦȞ ȡȘĲȚȞȦįȫȞ ȟȪȜȦȞ

-

ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ

Ǽʌȓ ʌȜȑȠȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ȖȡĮμμȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȕȑȞİȢ ȞĮ μȘȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ:
-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 7% ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10%

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 12% ȖȚĮ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 20%

-

țȜȓıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 18% ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠʌȚțȐ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 25%

4.3.4.2 ȁȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ
Į.

ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ĬĮ İȓȞĮȚ ıĲİȞȩȕİȞİȢ μİ İȣșȪȖȡĮμμİȢ ȕȑȞİȢ, ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, țĮȚ șĮ
ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ĲİȜİȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ İȞĲİȡȚȫȞȘȢ (ȥȪȤĮȢ).

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ μȚıȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ.
ȅȚ ȡȩȗȠȚ ʌȠȣ șĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ 10 mm μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ
ȩĲȚ įİȞ μİȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
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ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȡȩȗȦȞ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȩȡμȚĮ (șȘȜȣțȩ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ. ǵȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ șĮ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ
ıĲȠ ȟȪȜȠ.

ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

ĬĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ țȣȡȓȦȢ Įʌȩ ĲȠ țĮȡįȚȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ȓȤȞȠȢ ȥȪȤĮȢ țĮȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıĲİȞȩȕİȞİȢ țĮȚ ʌȜĮĲȪȕİȞİȢ țĮĲȐ 50% İțĲȩȢ İȐȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ȉ.Ȉ.Ȋ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ
İʌȓ ĲȣȤĮȓȦȞ ȜȘĳșȑȞĲȦȞ 10 Ĳİμ. țĮȚ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ ĮȣĲȫȞ, ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ
ĲȠȣ İȞȩȢ ȡȩȗȠȣ ĲȦȞ 8 mm, Ȓ ȑȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ, ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣȢ ĮșȡȠȚȗȩμİȞȠ ȞĮ
μȘȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ 8 mm (ȕȜȑʌİ İʌȩμİȞȘ ıȘμİȓȦıȘ).
ȈȘμİȓȦıȘ:

-

-

ȂȑȖİșȠȢ ȡȩȗȠȣ İȓȞĮȚ Ș μȚțȡȩĲİȡȘ įȚȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĳĮȚȞȩμİȞȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ. ȅμȐįĮ
ȡȩȗȦȞ, ȚıȠįȣȞĮμİȓ ʌȡȠȢ ȑȞĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĮȞ ĲȠ ȐșȡȠȚıμĮ ĲȦȞ μİȖİșȣȞĲȫȞ, İȓȞĮȚ
ĲȠ ȓıȠ ʌȡȠȢ ĲȠ μȑȖİșȠȢ ĲȠȣ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

ǵʌȦȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

Ȗ.

©

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȐȞİȣ ʌİȡȚȠȡȚıμȫȞ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) Ȓ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȚıȓĮ) ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ İĳ’ ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȫȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

-

-

ǻȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ
ĲȦȞ ȕȑȞȦȞ. ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 10 mm ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ ĮȡȚșμȠȪ, İĳ’
ȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ țĮȚ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ.

ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ įȚȐĳȠȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ
ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ İʌȓıȘȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȐμȕȚȠ (ĲμȒμĮ țȠȡμȠȪ μİĲĮȟȪ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) İĳ’
ȩıȠȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 mm țĮȚ ȖȚĮ μȒțȠȢ ȓıȠ μİ ĲȠ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ İĳ’ ȩıȠȞ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ (ĮȡıİȞȠșȪȜȘțȠ).

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȠıȠȚįȒʌȠĲİ ȡȩȗȠȚ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) ȩıȠ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ
(ȖțȚȞȓıȚĮ) ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ μİĲĮțȚȞȠȪμİȞȠȚ Ȓ İȜȜİȓʌȠȞĲİȢ ȡȩȗȠȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ĲȠ μȑȖİșȩȢ ĲȠȣȢ
įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 15 mm.

4.3.4.3 ȁȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ
Į.

ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-
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ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm ȠȪĲİ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ
įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ 1 mm.
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-

-

-

-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ ȑȦȢ 10 mm
-

ȑȞĮȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 25 ȑȦȢ 40 cm

-

įȪȠ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 40 ȑȦȢ 80 cm

-

ĲȡİȚȢ ĮȞȐ ȜȦȡȓįĮ μȒțȠȣȢ 80 ȑȦȢ 120 cm

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țȓĲȡȚȞİȢ ĮȞȠȚȤĲȩȤȡȦμİȢ ĮʌȠȤȡȫıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ 5 cm ıİ μȒțȠȢ,
ȠȪĲİ ĲȠ 5% ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȐ İȜĮĳȡȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ
ĲȡȓȥȚμȠ.

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȕ.

31499

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ĲμȒμĮ ĲȠȣ țȐμȕȚȠȣ (ĲȠ μİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĳȜȠȚȠȪ țĮȚ ıȠμĳȩȟȣȜȠȣ) μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10
mm, ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ 10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ȩμȦȢ ĲȠ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ
İȞĲȩȡμȚĮ (ĮȡıİȞȠșȒȜȣțȠ).
ǼȓȞĮȚ įİțĲȩ ĲȠ ıȠμĳȩȟȣȜȠ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ 25 mm, ıİ ȑȞĮ
ʌȐȤȠȢ ĲȠ ʌȠȜȪ ȓıȠ μİ ĮȣĲȩ ĲȘȢ țȐĲȦ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ.

ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ǻİȞ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȘȢ ĲȦȞ 2 mm ȩȤȚ ȠμĮįȠʌȠȚȘμȑȞȠȚ țĮȚ
μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȚțȡȩĲİȡȠȚ ĲȠȣ 1 mm,
īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ:
-

-

-

-

ȣȖȚİȓȢ țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 20 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ
įȚĮμȑĲȡȦȞ 50 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1,0 m țĮȚ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ȡȦȖμȑȢ țĮȚ
ıțĮıȓμĮĲĮ ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĮȣĲȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 1 mm.
İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 8 mm Ȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȚțȩ ȐșȡȠȚıμĮ įȚĮμȑĲȡȦȞ 16 mm ȖȚĮ μȒțȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ 1
m.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȣȖȚİȓȢ țĮȡįȚȐ (ȕȜȑʌİ ıȘμİȓȦıȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.3.3)

-

ȡȦȖμȑȢ țĮȡįȚȐȢ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȠȣȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȩțțȚȞȘ Ȓ μĮȪȡȘ țĮȡįȚȐ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠ 50% ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ

-

İȜĮĲĲȫμĮĲĮ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșȠȪȞ μİ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ĲȡȓȥȚμȠ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ
ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ıĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
-

ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ȤȦȡȓȢ ȩȡȚĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ
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ĲȠ ȣȖȚȑȢ ıȠμĳȩȟȣȜȠ țĮȚ ĲȠ țȐμȕȚȠ (țȠȞĲȐ ıĲȠ ĳȜȠȚȩ) ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ȑȞĮ ʌȜȐĲȠȢ
25 mm țĮȚ ʌȠȣ įİȞ ĮȜȜȠȚȫȞȠȣȞ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ ıİ μȒțȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ
10% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȡȩȗȠȚ
-

-

-

İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȠȓ (μȘ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μĮȪȡȠȚ ȡȩȗȠȚ, Ȓ ȡȩȗȠȚ ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȠȚ) μȑȖȚıĲȘȢ
įȚĮμȑĲȡȠȣ 15 mm. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ įȚĮμʌİȡİȓȢ İȚıȑȤȠȞĲİȢ
ȡȩȗȠȚ țĮȚ ȠȚ ĮʌȠțȠȜȜȘșȑȞĲİȢ ıĲȚȢ ĮțμȑȢ ȡȩȗȠȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ įȚȐμİĲȡȠ μİȖĮȜȪĲİȡȠȚ ĲȦȞ
10 mm.

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
-

ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪȢ: ȠȚ ıĲȡİȕȜȦμȑȞİȢ ȓȞİȢ ʌȠȣ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȡȩȗȠȣȢ, ȠȚ țȓĲȡȚȞȠȚ ȜİțȑįİȢ Ȓ
ȣȖȚİȓȢ țĮȡįȚȐ

-

ĮȞȦμĮȜȓİȢ ʌȜĮȞȓıμĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įİțĲȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ įȚĮȜȠȖȑȢ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ
ȣʌĮȓĲȚİȢ ȖȚĮ ĮȞȚıȠıĲĮșμȓİȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ 1,5 mm ȕȐșȠȣȢ

-

-

ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ μȑȖȚıĲȘȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ 25 mm ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ İȐȞ
ȑȤȠȣȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ Ȓ ıțĮıȓμĮĲĮ, įİȞ șĮ ȑȤȠȣȞ ȐȞȠȚȖμĮ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 2 mm.

ȡȦȖμȑȢ ıĲȘȞ țĮȡįȚȐ, ĮțȡĮȓİȢ ȡȦȖμȑȢ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 20% ĲȠȣ μȒțȠȣȢ ĲȘȢ
ȜȦȡȓįĮȢ

ȀȐĲȦ ʌȜİȣȡȐ
-

īȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȠȓ ȩȜȠȚ ȠȚ ȡȩȗȠȚ, ȡȦȖμȑȢ μİĲĮȟȪ įȪȠ ȚȤȞȫȞ İĲȘıȓȦȞ țȪțȜȦȞ, ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
įȚȐĲĮȟȘ țĮȚ Ș ıȘμĮıȓĮ ĲȠȣȢ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ țĮȚ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĲȠȣ
ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

4.3.4.4 ȁȦȡȓįİȢ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ (ıȠȣȘįȚțȩ)
Į.

ȆȡȫĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȆȜȐȖȚİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ
-

-

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ ıİ İȓįȠȢ, ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮȢ, ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ
ĮȣĲȐ ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.

ǻİȪĲİȡȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

20

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȡȩȗȠȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ, μȩȞȠ ıĲȠȞ ĲȩȡμȠ (ĮȡıİȞȚțȩ) țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ
İȞĲȠȡμȓĮ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

ȕ.

ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ μȚțȡȩȢ ȣȖȚİȓȢ, ĮȞȠȚțĲȠȪ ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȢ ȡȩȗȠȢ įȚĮμȑĲȡȠȣ
μȑȤȡȚȢ 5 mm ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ, ȖȚĮ ĲȠ 40% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ıĲȠ ȑȡȖȠ ȩʌȠȣ ȠȚ
ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȜȦȡȓįİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞİȢ Įʌȩ țȐșİ İȜȐĲĲȦμĮ. ǹʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ
șȣȜȐțȦȞ ȡȘĲȓȞȘȢ.

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
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-

-

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 15 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ
ȡȘĲȓȞȘȢ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 20 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȠ ȖȚĮ ȡȩȗȠȣȢ, ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ.

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

Ȗ.

31501

ǻİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞİȚ, ıİ İȓįȠȢ, ıİ ĮȡȚșμȩ țĮȚ ıȘμĮıȓĮ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ Įʌȩ
ĮȣĲȐ ĲȘȢ ȐȞȦ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ.

ȉȡȓĲȘȢ įȚĮȜȠȖȒȢ
-

ǱȞȦ ʌȜİȣȡȐ
-

-

ȅʌȓıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
-

4.3.5

ǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ ȣȖȚİȓȢ, țĮȜȐ ʌȡȠıțȠȜȜȘμȑȞȠȚ ȡȩȗȠȚ įȚĮμȑĲȡȠȣ μȑȤȡȚȢ 30 mm țĮȚ șȪȜĮțİȢ
ȡȘĲȓȞȘȢ μȑȤȡȚȢ 30 mm. ȅ ĮȡȚșμȩȢ ĲȦȞ İȜĮĲĲȦμȐĲȦȞ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȠȢ ĲȦȞ ĲİııȐȡȦȞ ĮȞȐ ĲȡȑȤȠȞ μȑĲȡȠ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȡȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȡȩȗȠȣȢ.

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȘμĮȞĲȚțȐ İȜĮĲĲȫμĮĲĮ, μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ įİȞ șĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ
ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ȠȪĲİ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ĮȣĲȫȞ. ǻİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ įİțĲȑȢ ȜȦȡȓįİȢ μİ ȓȤȞȘ
ĮȜȜĮȖȒȢ ȤȡȫμĮĲȠȢ ʌĮȡȐ μȩȞȠ ȖȚĮ ĲȠ 5% ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠșȑȞĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ. ǻȚȐμİĲȡȠȚ ȤĮȜĮȡȫȞ
ȡȩȗȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȠȣ ĲİĲȐȡĲȠȣ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.

ȉĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ȅȚ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞİȢ ȜȦȡȓįİȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ĲȠμȒȢ ĲȘ μȠȡĳȒ țĮȚ ĲĮ ȖİȦμİĲȡȚțȐ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ 12 țĮȚ 13.
ȅȚ ȜȦȡȓįİȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȡĮμʌȠĲȐȡȚıμĮ țĮȚ ıĲȚȢ μȚțȡȑȢ ĲȠȣȢ ʌȜİȣȡȑȢ, ȩĲĮȞ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ. Ȉİ
ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ ĮȡȚıĲİȡȐ (ȩʌȦȢ ȩĲĮȞ ȕȜȑʌȠȣμİ ĲȘ ȜȦȡȓįĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞȦ
ʌȜİȣȡȐ - ıȤȒμĮ 13) Ȓ ĲȠȞ ĲȩȡμȠ įİȟȚȐ.
-

ȆȐȤȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȆȜȐĲȠȢ ȜȦȡȓįȦȞ
-

-

ȈȣȞȒșȦȢ İȓȞĮȚ Ȓ 16 mm Ȓ 23 mm (ȕȜȑʌİ ʌȓȞĮțĮ 1)

40 mm μİ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ ĮȞȐ 5 mm țĮȚ ĮȞȠȤȑȢ ±0,7%

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ
-

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ įȡȣȩȢ țĮȚ țĮıĲĮȞȚȐȢ ȖȚĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıİ ıȤȒμĮ
ȥĮȡȠțȩțĮȜȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ μİ ĮȞȠȤȑȢ ± 0,2 mm
-

ȆȡȫĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

-

-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 35 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 55 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ: İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 30 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ǻİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 45 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 35 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 25%.
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-

-

-

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ: İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 60 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 45 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 15%.

ȜȦȡȓįİȢ įȡȣȩȢ:

ȩʌȦȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ įȚĮȜȠȖȒ

ȜȦȡȓįİȢ țĮıĲĮȞȚȐȢ: İȜȐȤȚıĲȠ μȒțȠȢ 25 cm, μȑıȠ μȒțȠȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ 50 cm, ĮȡȚșμȩȢ
ȜȦȡȓįȦȞ μȒțȠȣȢ μȚțȡȩĲİȡȠȣ ĲȦȞ 40 cm μȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȠȣ 20%.

ȂȒțȘ ȜȦȡȓįȦȞ İȡȣșȡİȜȐĲȘȢ «ıȠȣȘįȚțȩ»
-

ǼțĲȩȢ İȐȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȑȤȠȣȞ μȒțȘ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 2,0 m țĮȚ μȑȤȡȚȢ 4,0 m.

ȈȤȒμĮ 12

ȈȤȒμĮ 13
ȆȓȞĮțĮȢ 1 - īİȦμİĲȡȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ȜȦȡȓįȦȞ (ʌȜȐĲȠȣȢ μİĲĮȟȪ 50 μİ 55 mm)
ȈȊȂǺȅȁǹ

22
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ȉȡȓĲȘ įȚĮȜȠȖȒ
-

-
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ȆȐȤȠȢ ıİ mm

ǹȞȠȤȑȢ ıİ mm
+0,1

ȆȐȤȠȢ ȜȦȡȓįĮȢ

a

16

23

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a1

7

9

ǶȥȠȢ ĲȘȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

a2

4,5

6

ȆȐȤȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

a3

4,5

6

ǺȐșȠȢ İȞĲȠȡμȓĮȢ

b1

7

8

±0,3

ȆȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĲȩȡμȠȣ

b2

6

6

±0,3

ȀȜȓıȘ ʌȐȞȦ ʌȜĮȧȞȠȪ
ȅʌȚıșȠȤȫȡȘıȘ țȐĲȦ ʌȜĮȧȞȠȪ

a

5%

5%

f

1

1

-0,5
±0,1
+0,2
0
0
-0,2

±0,2
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4.3.6

ȉȠ İȣʌȡȩıȕȜȘĲȠ Ȓ ȩȤȚ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȟȣȜȠμȪțȘĲİȢ Ȓ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(İȖțȐȡįȚȠ Ȓ ıȠμĳȩȟȣȜȠ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ĮȞĲȠȤȑȢ ıĲȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȑȢ Įʌȩ ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ Ȓ ȟȣȜȩĳĮȖĮ
ȑȞĲȠμĮ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 2.
ȆȓȞĮțĮȢ 2 – ȉȡȦĲȩĲȘĲĮ ȟȣȜİȓĮȢ
2

ǻİȞ ĮȞĲȑȤİȚ

ǹ = ıȣμĳȩȟȣȜȠ



ǹȞĲȑȤİȚ μȑĲȡȚĮ

Ǻ = İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ

ǹȞĲȑȤİȚ ʌȠȜȪ
— ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ

ȂȪțȘĲİȢ

ȉİȡμȓĲİȢ

VRILLETE

LYCTUS

A

A

B

A

A

B

B

ǻȡȣȢ

2

2

2

2

2

ȀĮıĲĮȞȚȐ



2



2

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

2

2

2

2

2

IROKO

2

2

—

—

2

ANGELIQUE





—

—

—

ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ
İȜȐĲȘȢ

2

2

2

2

2

2

2

B

CAPRICORNES
A

B

2

2

2

2

2

īȚĮ ĲĮ ĲȡȠʌȚțȐ ȟȪȜĮ WENGE țĮȚ WACAPOU İʌİȚįȒ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠȚȤİȓĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȖȚĮ įȐʌİįĮ μȩȞȠ ĲȠ İȖțȐȡįȚȠ ȟȪȜȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ
ȟȣȜȠμȒțȣĲİȢ țĮȚ ȟȣȜȠĳȐȖĮ ȑȞĲȠμĮ.
-

īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ μȪțȘĲİȢ țȣȡȓȦȢ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ țĮȚ ĲȠ ȥİȣįȠįȐʌİįȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȣȖȡĮıȓĮ 20 μİ 40% Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȒșȦȢ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıȦȜȒȞȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, Įʌȩ
ĮȞȠȚțĲȑȢ μʌĮȜțȠȞȩșȣȡİȢ, Įʌȩ İȜĮĲĲȦμĮĲȚțȑȢ țȜȓıİȚȢ İȟȦıĲȫȞ Ȓ ĲȑȜȠȢ Įʌȩ įȚĮȡȡȠȑȢ ıİ ʌĮȡĮțİȓμİȞȠ
ȤȫȡȠ ȣȖȚİȚȞȒȢ. ȊȖȡĮıȓİȢ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ İʌȓıȘȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ıĲİȖȐȞȦıȘ ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İįȡȐȗİĲĮȚ ĲȠ țĮįȡȠȞȐȡȚıμĮ Ȓ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤİȚ
ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ĳȡȐȖμĮ ȣįȐĲȦȞ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȠȡȩĳȠȣ ȩĲĮȞ ȠȚ țȐĲȦșİȞ ȤȫȡȠȚ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ
ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 7,5 gr/m3).
ȈȘμİȓȦıȘ:

-

-

4.3.7

Ǿ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ȤȫȡȦȞ İțĳȡȐȗİĲĮȚ μİ ĲȠ ȜȩȖȠ W/N ıİ gr/m3 ȩʌȠȣ W İȓȞĮȚ Ș ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌĮȡĮȖȠμȑȞȦȞ ıĲȠ ȤȫȡȠ ȣįȡĮĲμȫȞ, ıİ gr/h țĮȚ N Ƞ ȡȣșμȩȢ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıİ m3/h.

Ǿ ʌȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ (ȜİȣțȐ ĲȣĳȜȐ μİȡμȒȖțȚĮ) ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıİ įȐʌİįĮ ȣʌȠȖİȓȦȞ, Ȓ įȐʌİįĮ
ȚıȠȖİȓȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑıĲȦ țȚ ĮȞ İįȡȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ İȓȞĮȚ μȠȜȣıμȑȞȠ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲİȡμȓĲİȢ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș İȟȣȖȓĮȞıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲİȖĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ.
ȆȡȠıȕȠȜȒ Įʌȩ ȟȣȜȩĳĮȖĮ ȑȞĲȠμĮ ıʌȐȞȚĮ ıȣȞĮȞĲȐĲĮȚ ıĲȚȢ ıȪȖȤȡȠȞİȢ țĮĲȠȚțȓİȢ İțĲȩȢ İȐȞ ȑȤȠȣȞ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ĮĳȠȪȡȞȚıĲĮ ȟȪȜĮ Ȓ İȐȞ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȟȪȜȚȞİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ
Įʌȩ ĮȣĲȐ (ȑʌȚʌȜĮ, țȠȣĳȫμĮĲĮ, ȟȪȜȚȞȘ ıĲȑȖȘ).
Ǿ İʌȚįİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ İμʌȠĲȚıμȩ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ

ȉĮ ȟȪȜĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ țȠȡμȠȪ Įʌ’ ȩʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ
(țĮȡįȚȩȟȣȜȠ, ıȠμĳȩȟȣȜȠ), İʌȚįȑȤȠȞĲĮȚ Ȓ ȩȤȚ μİ įȚȐĳȠȡİȢ įȚĮȕĮșμȓıİȚȢ įȣıțȠȜȓĮȢ ĲȠȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ĲȠȣȢ
İμʌȠĲȚıμȩ ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ İμĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İʌȩμİȞȠ ʌȓȞĮțĮ 3.
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ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İμʌȠĲȚıμȠȪ
2

ʌȠȜȪ İȪțȠȜȘ



μȑĲȡȚĮ

¨ μȚțȡȒ
ĮįȪȞĮĲȘ
ȈȠμĳȩȟȣȜȠ

4.4
4.4.1

ǻȡȣȢ

2

ȀĮıĲĮȞȚȐ

2

ǼȡȣșȡİȜȐĲȘ

¨

IROKO

2

ANGELIQUE



ȁİȣțȒ ȟȣȜİȓĮ İȜȐĲȘȢ



ȀĮȡįȚȩȟȣȜȠ



ȊʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıĲȡȫıİȚȢ
ȊįȡĮȣȜȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ

4.4.1.1 ǼȓįȘ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȁİȚĮıμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ʌȜĮțȫȞ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ.

-

ȁİȚĮıμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
ĮμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ıțȜȒȡȣȞıȘȢ.

-

ȁİȚĮıμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ țĮĲĮıțİȣĮȗȩμİȞȘ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İʌȓ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ
μİ ȤȡȒıȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ.

-

ǼʌȚĳȐȞİȚİȢ ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ μİ ȤȡȒıȘ ʌȠȜȣμİȡȚțȫȞ ʌȡȩıμȚțĲȦȞ.

ȉĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ 3 țĮȚ 4 įȚĮμİȡȚıμĮĲȠȞȠȠȪȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİ ĲȠȞ ĲȡȠȤȩ ıİ ȕȐșȠȢ μȩȞȠ 20 μİ 30 mm
țĮȚ ıİ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ȫıĲİ Ș įȚĮȖȫȞȚȠȢ ĲȦȞ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȦȞ ĳĮĲȞȦμȐĲȦȞ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 m.
ȆȐȞĲȠĲİ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩȢ ĮȡμȩȢ μİ ĲĮ ĲȠȚȤȫμĮĲĮ 5 μİ 8 mm.
4.4.1.2 ǹȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ
Ȉİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȡȫıİȚȢ, ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȂȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 5 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ.

-

ȂȚțȡȩĲİȡİȢ ĲȦȞ 2 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 0,20 m.

4.4.1.3 ȅȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ
ȅȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ĮȞȚıȠıĲĮșμȓĮ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm ıĲȠȞ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m.
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4.4.1.4 ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȦȞ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȑȢ
ȜİȓİȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚțȑȢ, ȩȤȚ ȩμȦȢ ȣĮȜȠʌȠȚȘμȑȞİȢ. ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
țȠȞȠʌȠȚȠȪμİȞȘ, ȡȘȖμĮĲȦμȑȞȘ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıȤȘμĮĲȓıİȚ μİμȕȡȐȞȘ (ʌȑĲıĮ) ȖĮȜĮțĲȫμĮĲȠȢ.
Ǿ ȩȜȘ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıțȜȘȡȩĲȘĲĮ, ıȣȞȠȤȒ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ μİ ĲȠ ȟȪıȚμȠ μİ μİĲĮȜȜȚțȩ
ĮȞĲȚțİȓμİȞȠ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ıțȩȞȘ, ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ țȩțțȦȞ Ȓ ĳȠȜȓįȦȞ.
ǻİȞ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȜİȓĮȞıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ μİ ĲȠ «İȜȚțȩʌĲİȡȠ».
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȜȚʌĮȡȑȢ ȠȣıȓİȢ, ȖȪȥȠȣȢ țĮȚ ȤȡȫμĮĲĮ.
4.4.1.5 ǹʌȠĳȣȖȒ ĮȞȩįȠȣ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȘȞ įȚİʌȚĳȐȞİȚĮ țȠȜȜȘĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ – ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ μİĲĮțȓȞȘıȘ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȠȜȜȒıİȦȞ İȓĲİ ĮȣĲȒ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ȣȖȡȩ
ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ, Įʌȩ ȣįȡĮĲμȠȪȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ μİ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ (W/N > 5 gr/ m3 ȩʌȠȣ
W Ș ʌĮȡĮȖȩμİȞȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ȑȞĮ ȤȫȡȠ ıİ gr/ȫȡĮ – ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ĲȠ ıȣȞȘμμȑȞȠ
ʌĮȡȐȡĲȘμĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-06-02-01).
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ:
-

-

ǼȐȞ ĲȠ ĳȑȡȠȞ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ) İȓȞĮȚ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ
ȣʌȐȡȤİȚ ȣȖȡĮıȓĮ ıİ ĮȣĲȩ, ȞĮ ʌĮȡİμȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲİȖĮȞȦĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.
ǼȐȞ ȠȚ ȤȫȡȠȚ țȐĲȦșİȞ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȑȤȠȣȞ ȑȞĲȠȞȘ Ȓ ʌȠȜȪ ȑȞĲȠȞȘ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ Ș ıĲȡȫıȘ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ
șĮ țȠȜȜȘșİȓ ĲȠ įȐʌİįȠ ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĳȡȐȖμĮĲȠȢ ȣįȡĮĲμȫȞ (İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ
μİμȕȡȐȞȘȢ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ĳȑȡȠȞĲȠȢ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ).

4.4.1.6 ȆȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ ĲȠȣ țȠȜȜȘĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ
ȉȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮ Ȓ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ʌȠȣ įİȞ ȟİʌİȡȞȐ
ĲȠ 3% ĲȘȢ ıĲİȖȞȒȢ μȐȗĮȢ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
Ȉİ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İțĲȚμȘșİȓ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ İȐȞ ĮʌȜȦșİȓ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ
įȚȐȜȣıȘ 2% ĳĮȚȞȠȜĮșĮȜİȧȞȘȢ ıİ ȠȚȞȩʌȞİȣμĮ 90Ƞ .
Ǿ įȚȐȜȣıȘ ĮȣĲȒ ıİ İʌĮĳȒ μİ ĲȘȞ ȣȖȡȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĮʌȠțĲȐ ȚȫįİȢ ȤȡȫμĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȖȓȞİĲĮȚ ĲȩıȠ ıțȠȣȡȩĲİȡȠ
ȩıȠ μİȖĮȜȪĲİȡȘ İȓȞĮȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ǼȞįİȚțĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ:
-

-

-

4.4.2

ȈĲȡȫıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓ ȖȚĮ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ıİ țĮȞȠȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ĮİȡȚıμȠȪ, 12 μİ 15 μȑȡİȢ
ĮȞȐ İțĮĲȠıĲȩ ʌȐȤȠȣȢ ıİ ȟȘȡȒ ʌİȡȓȠįȠ. Ǿ įȚȐȡțİȚĮ ĮȣĲȒ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ 50% ıİ ȣȖȡȒ ʌİȡȓȠįȠ.
Ȉİ ıĲȡȫıİȚȢ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ, İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠșİıμȓİȢ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ
μȒȞİȢ.
Ǿ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ μİȚȫȞİȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ıĲİȖȞȫμĮĲȠȢ.
ȄȪȜȚȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ǻȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ:
-

ĭȪȜȜĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ (ʌĮȞȩ)

-

ĭȪȜȜĮ țȠȚȞȠȪ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ Ȓ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ șĮȜȐııȘȢ
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İʌȓ ȟȪȜȚȞȠȣ ıțİȜİĲȠȪ İįȡĮȗȩμİȞȠ ıİ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-01.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞȩ) įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ
-

2,50

1,00 ȖȚĮ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ȟȪȜȠȣ

-

3,15 1,55 ȖȚĮ ĲĮ ĳȪȜȜĮ țȩȞĲȡĮ-ʌȜĮțȑ

ȉĮ ʌȐȤȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
-

țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ

-

Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞįİıμȠȜȠȖȓĮȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ μİ ĲȩȡμȠ țĮȚ İȞĲȠȡμȓĮ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌĮȡȩμȠȚĮ ĮʌĮȓĲȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ İȞȫıİȚȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ ȞĮ
ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓ țĮįȡȠȞȚȫȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ.
ǹȞȠȚțĲȠȓ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞȩ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȜİȓȞȠȞĲĮȚ μİ ȟȣȜȩıĲȠțȠ țĮȚ ȞĮ
ȜİȚȠĲȡȓȕȠȞĲĮȚ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

4.4.3

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘȢ ĳȪȜȜȦȞ (ʌĮȞȩ) Įʌȩ ʌĮȡȐȖȦȖĮ ȟȪȜȦȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȞĮ įȘμȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒμĮĲĮ ıĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ ȜȩȖȦ μİĲĮȕȠȜȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ İȐȞ įİȞ
ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȦıĲȐ ıĲĮ țĮįȡȩȞȚĮ Ȓ İȐȞ ȑȤȠȣȞ İțĲİșİȓ ıĲȠ Ȟİȡȩ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ
ĲȠȣȢ Ȓ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ İʌȓ ĲȠȣ țĮįȡȠȞĮȡȓıμĮĲȠȢ.

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ įȚĮțȠʌȒȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ șȠȡȪȕȦȞ

4.4.3.1 īİȞȚțȐ
ȉĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ μİ ĲȘȞ ʌĮȡİμȕȠȜȒ İȜĮıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ ȩʌȦȢ:
-

-

ĭȪȜȜĮ Įʌȩ įȚȠȖțȦμȑȞȠ ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ ʌȐȤȠȣȢ 5 mm ıİ μȓĮ ıĲȡȫıȘ Ȓ ıİ įȪȠ 5 + 5 mm (ĲȪʌȠȣ
Ethafoam) Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠȣ ĲȪʌȠȣ.
ĭȪȜȜĮ Įʌȩ ȣĮȜȠʌȓȜȘμĮ ʌȐȤȠȣȢ 2,5 mm μİ μĮțȡȚȑȢ ȓȞİȢ, İʌȚțȠȜȜȘμȑȞĮ ıİ ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ.

ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 5 μİ 6 cm țĮȚ Ƞ ȠʌȜȚıμȩȢ Įʌȩ ʌȜȑȖμĮ 50 ȋ 50 ȋ 5.
4.4.3.2 ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İĳĮȡμȠȖȒȢ
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ İȓȞĮȚ:
-

-

-
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Ǿ ĳȑȡȠȣıĮ ʌȜȐțĮ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖμȑȞȘ Įʌȩ ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȞĮ ȑȤİȚ ȜİȚȠĲȡȚĳșİȓ μİ İȜȚțȩʌĲİȡȠ)
ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșȠȪȞ ȠȚ ȘȤȘĲȚțȑȢ ȖİĳȣȡȫıİȚȢ.
ȅȚ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ İȞįİȤȠμȑȞȦȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ȞĮ μȘȞ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ ȘȤȘĲȚțȫȞ
ȖİĳȣȡȫıİȦȞ.
ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ μȩȞȠ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȘȢ ĲĮȚȞȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ĮȜȜȘȜȠİʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ
įȘμȚȠȣȡȖȓĮȢ ȘȤȘĲȚțȫȞ ȖİĳȣȡȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ıĲȠ ıȤȒμĮ 17.
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ȉȠ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ȩĲĮȞ ıȣȞĮȞĲȐ ĲȠȣȢ ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, İȓĲİ ȞĮ ȖȣȡȓȗİȚ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ, İȓĲİ ȞĮ
įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȠȪȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ ȖȦȞȓĮ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ ȣȜȚțȩ (ıȤȒμĮĲĮ 18,19).
ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ șĮ ʌȡȠİȟȑȤİȚ țĮĲȐ 2 cm ĲȘȢ ȐȞȦ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ
įĮʌȑįȠȣ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ ĮʌȠțȩʌĲİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠİȟȑȤȠȞ ĲμȒμĮ țĮȚ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ μİ μĮıĲȓȤĮ
ıȚȜȚțȩȞȘȢ.
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ ĲȠ įȐʌİįȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȣʌȩ μȠȡĳȒ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ μİ ĲȠ ȓįȚȠ
ȣȜȚțȩ. ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȦȜȒȞȦȞ μȩȞȠ μİ ȑȞĮ ʌȠȣțȐμȚıȠ (ʌȜĮıĲȚțȩ Ȓ μİĲĮȜȜȚțȩ) įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ (ȕȜȑʌİ
ıȤȒμĮ 18).

ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ ȘȤȘĲȚțȐ
-

-

ǼȓĲİ ĲȠ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ıțȜȘȡȠȪ ʌȠȣțĮμȓıȠȣ (ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ) ıĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ
ȖĮȡμʌȚȜȠμȦıĮȧțȠȪ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ 1 ıȤȘμȐĲȦȞ 19,20).
ǼȓĲİ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Ș ıȦȜȒȞȦıȘ ȘȤȘĲȚțȐ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ (ʌȜȐțĮ μİĲȐ ĲȦȞ İʌ’ ĮȣĲȒȢ
ıĲȡȫıİȦȞ) țĮȚ ĲȠ ıțȜȘȡȩ ʌȠȣțȐμȚıȠ ȞĮ ʌİȡȚȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ȘȤȠμȩȞȦıȘ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ 2 ĲȦȞ ıȤȘμȐĲȦȞ
19,20).

ȀĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȠ ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȩ ȣȜȚțȩ ʌȡȠİȟȑȤİȚ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ıĲȐșμȘȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ, țȩȕİĲĮȚ İț ĲȦȞ
ȣıĲȑȡȦȞ țĮȚ ıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚ μİ μĮıĲȓȤĮ (ıȤȒμĮ 20).
ȈȘμİȓȦıȘ:

ȋȡȘıȚμȠʌȠȓȘıȘ ĳȪȜȜȦȞ ȣĮȜȠȕȐμȕĮțĮ – ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ, ʌȐȤȠȣȢ 20 μİ 30 mm ĮȞĲȓ ĲȦȞ ȜİʌĲȫȞ
ȦȢ ȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȠμȑȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ İȚįȚțȩ ȣʌȠȜȠȖȚıμȩ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣ ȠʌȜȚıμȠȪ
ĲȠȣ ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ȕȐıȘȢ.

ȈȘμİȓȦıȘ:

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟİĲĮıșİȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮĲȠȓțȘıȘȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ, İȐȞ İʌĮȡțİȓ Įʌȩ
ȘȤȠμȠȞȦĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
-

-

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ İʌȚțȠȜȜȘμȑȞȠ ıĲȘȞ țȐĲȦ ȩȥȘ ĳȪȜȜȠȣ (ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ
4.2.1).
Ǿ İʌȚțȩȜȜȘıȘ ĳȪȜȜȦȞ ĳİȜȜȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȞĮ ʌȡȠȘȖȘșİȓ ĲȘȢ
İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ.
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ĬİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ μİȚȦșȠȪȞ ȠȚ İȞĮȜȜĮȖȑȢ șİȡμȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ȩȡȠĳȠ ıİ ȩȡȠĳȠ įȚĮμȑıȠȣ ĲȦȞ
įĮʌȑįȦȞ, ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ șİȡμȠμȠȞȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ, İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ țĮȚ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠ
ȖĮȡμʌȚȜȠıțȣȡȩįİμĮ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșİȓ ĲȠ ȟȪȜȚȞȠ įȐʌİįȠ.
ȆȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĳȪȜȜĮ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ıȣμʌȚİıȚμȩĲȘĲĮȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ İʌȓ ĲȘȢ ĳȑȡȠȣıĮȢ ʌȜȐțĮȢ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞĮ ȑȤİȚ
İĳĮȡμȠıșİȓ İʌ’ ĮȣĲȒȢ ĳȡȐȖμĮ ȣįȡĮĲμȫȞ ıİ ıȣȞįȣĮıμȩ Ȓ ȩȤȚ μİ ıĲȡȫıȘ įȚȐȤȣıȘȢ ȣįȡĮĲμȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ
ʌȐȞĲȠĲİ ĲȘȢ ȣȖȡȠμİĲȡȓĮȢ ĲȦȞ țȐĲȦșİȞ ȤȦȡȫȞ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘ Ș șİȡμȠμȩȞȦıȘ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ μİ
ĮıĳĮȜĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ (īȠ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ įİȪĲİȡȘ ıȘμİȓȦıȘ.
ȈȘμİȓȦıȘ:
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Ǿ İʌȚȜȠȖȒ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ ĲȠȣ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİ ȕȐıİȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ĮʌȠĲİȜȑıμĮĲĮ μİĲȡȒıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĮȣĲȠȪ:
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-

Ǿ ĮȞĲȠȤȒ ıİ șȜȓȥȘ Rcs

-

Ǿ ʌĮȡĮμȩȡĳȦıȘ ds

-

ȉȠ ĲİȜȚțȩ ʌȐȤȠȢ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ țĮĲĮʌȩȞȘıȘ ȖȚĮ ĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ʌȠȣ
șĮ ȠȡȚıșȠȪȞ

Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȠȑȜșİȚ ĲȠ ȚıȠįȪȞĮμȠ μȑĲȡȠ Ȁ ĲȠȣ WESTERGAARD μİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ȣʌȠȜȠȖȚıșİȓ Ș ıĲȡȫıȘ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ıȣμʌȚȑıȚμȠȣ ȣȜȚțȠȪ.
ǺȜȑʌİ ȆȡȩĲȣʌĮ Ǽȁȅȉ EN 823, Ǽȁȅȉ EN 826 țĮȚ Ǽȁȅȉ EN 1605
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǹȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȢ ĮıĳĮȜĲȚțȒȢ μİμȕȡȐȞȘȢ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ȜȚșȠȕȐμȕĮțĮ ıİ
ıĲĮĲȚțȒ țĮȚ įȣȞĮμȚțȒ įȚȐĲȡȘıȘ (țĮĲĮʌȠȞȒıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ
İʌ’ ĮȣĲȫȞ ıĲȡȫıȘȢ ȠʌȜȚıμȑȞȠȣ ıțȣȡȠįȑμĮĲȠȢ), ȠȚ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μİμȕȡȐȞİȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȩĲȚ İȓȞĮȚ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǻ5 ȩʌȦȢ ĲȠȪĲȠ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘμĮ 1 ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ Ǽȁȅȉ 1415.

5

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ - ıȣȞșȒțİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

5.1

ǻİȓȖμĮĲĮ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ

īȚĮ țȐșİ ʌȡȠĲİȚȞȩμİȞȠ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșİȓ ȣȜȚțȩ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İĳ’ ȩıȠȞ ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ:
-

ȃĮ ʌȡȠıțȠμȓȗİĲĮȚ įİȓȖμĮ ıİ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȑĲȠȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ
ıȪμĳȦȞĮ μİ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

-

ȃĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌȡȠȘȖȠȪμİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Ȓ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ.

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ)
İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȅ țĮșȠȡȚıμȩȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ șĮ ıȣμĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ ĲĮ įİȓȖμĮĲĮ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ. ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ șĮ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.

5.2

ȆĮȡĮȜĮȕȒ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȒ ȣȜȚțȫȞ

TĮ ȣȜȚțȐ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȡȖȠ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ μİ ʌİȡȚĲȪȜȚȖμĮ (ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠ Ȓ μȘ)
țĮȚ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ țĮȚ İțĳȩȡĲȦıȒ ĲȠȣȢ. ĬĮ İȓȞĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ
ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣȢ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ
ĲȡȩʌȠ. ǼȚįȚțȐ, ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼȡȖȠįȩĲȘ μİ ĳȠȡȘĲȩ ȣȖȡȩμİĲȡȠ ȖȚĮ ȟȪȜĮ ʌȠȣ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠ ȑȤİȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĮȣĲȠȪ Ƞ ǹȞȐįȠȤȠȢ.

5.3

ȂİĲĮĳȠȡȐ, ĮʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ μİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮțȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ μİ ʌȡȠıȠȤȒ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ĲȡĮȣμĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
İʌȚĳȐȞİȚİȢ țĮȚ ȠȚ ĮțμȑȢ ĲȠȣȢ. ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ ıĲİȖȞȠȪȢ ĮİȡȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȐȞȦ ıİ
ıĲȘȡȓȖμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘ įȑȤȠȞĲĮȚ ĳȠȡĲȓĮ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ Ȓ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ șȑıȘ, ȞĮ ĮİȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ʌȡȠıĲĮĲİȣμȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ǼȚįȚțȐ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤĮμȘȜȩ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ
țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ. ȅ țȜȚμĮĲȚȗȩμİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ǼȡȖȠįȩĲȘ.
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Ȉİ μȚĮ ıĲĮșİȡȒ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȠ ȟȪȜȠ ĮʌȠțĲȐ ȑȞĮ ʌȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ İʌȩμİȞȠ
ʌȓȞĮțĮ.
ȆȓȞĮțĮȢ 3 – ȊȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ

5.4

ȈȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ %

30

40

50

65

75

85

ȆȠıȠıĲȩ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ %

6-7

7,5-8,5

9-10

12-13

14-15

18-19

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ
İȡȖȠįȘȖȠȪ μİ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ :
Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ: İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ,
ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țĮȚ įȚȐıĲȡȦıȘȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ
μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ, ıȣıțİȣȑȢ ȜȑȚȗİȡ ȖȚĮ ȤȐȡĮȟȘ ĮȜĳĮįȚȫȞ, ȣȖȡȩμİĲȡĮ
ȟȪȜȠȣ.

Ȗ)

ȞĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȠȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮșĮȡȩ țĮȚ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮșȚıĲȠȪȞ ĲȣȤȩȞ İȜȜİȓȥİȚȢ ĲȠȣ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

İ)

ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İȡȖĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 1,50 m2 ıİ șȑıȘ ʌȠȣ
șĮ ȣʌȠįİȚȤșİȓ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.5

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȓıĲȡȦıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ ĲȘȞ:
-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)

-

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮıȫȞ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ μȑȤȡȚȢ ĲȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ Įʌȩ ıĮȞȓįĮ ʌȐȤȠȣȢ ȩıȠ ĲȠȣ İʌȚȤȡȓıμĮĲȠȢ
țĮȚ ȪȥȠȣȢ țĮĲȐ 10 μİ 20 mm μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ ıȠȕĮĲİʌȚȠȪ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

-

țĮĲĮıțİȣȒ
İȞĲȠȚȤȚıμȑȞȦȞ
İȞįȠįĮʌȑįȚȦȞ
ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ. ȀĮȞȠȞȚțȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ȞİȡȠȪ ıĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ.

-

țĮĲĮıțİȣȒ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ (țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ, İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ) șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȑııİȡȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ȞȦȡȓĲİȡĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ıȣμʌȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ
ʌȒȟȘȢ ĲȠȣȢ.
ȉȣȤȩȞ ȕȜȐȕİȢ șĮ ĮʌȠțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȣʌĮȓĲȚȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ.

30

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02:2009

Ǽȁȅȉ

5.6

31511

ȀĮĲĮıțİȣȒ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ țĮȚ ȟȪȜȚȞȦȞ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ

5.7

5.7.1

ȈȣȞșȒțİȢ ȤȫȡȦȞ țĮȚ ȖİȚĲȠȞȚțȫȞ ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ ĲȘ ĳȐıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ
įĮʌȑįȠȣ
īİȞȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȩȜİȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȞșȒțİȢ
-

ǻİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȠȣ 5% ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĳȑȡȠȞĲĮ
ȠȡȖĮȞȚıμȠȪ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ) ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ʌȜȘȡȫıİȦȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ.

-

Ǿ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȦȞ 15ȠC

-

Ǿ ıȤİĲȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ μİĲĮȟȪ 45 țĮȚ 65%.

-

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įİȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
ıĲȡȫıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȑȤȠȣȞ ĲİȜİȚȫıİȚ ĲĮ ȤȡȫμĮĲĮ, ȑȤȠȣȞ țĮșĮȡȚıșİȓ ȠȚ ȤȫȡȠȚ, İțĲȩȢ ĲȦȞ
ıȠȕĮĲİʌȚȫȞ ʌȠȣ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȣıĲİȡȒıİȚ ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ıȘμĮȓȞİȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ȑȞĮ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȓ ȫıĲİ ȞĮ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, ȤȦȡȓȢ ȩμȦȢ
ĮȣĲȩ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ.

ǺȜȑʌİ țĮȚ ȈȘμİȓȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.10 ĮȞĮĳȠȡȚțȐ μİ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ,
ıĲȘȞ ȣȖȡȠıțȠʌȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ.
5.7.2

ǼȚįȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȚĮ ĲĮ șİȡμĮȚȞȩμİȞĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ

ȉȠ ĳȣıȚțȩ ıĲȑȖȞȦμĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣμʌȜȘȡȠȪĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȞįȠįĮʌȑįȚȠȣ
ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șȑȡμĮȞıȘȢ ȖȚĮ ĲȡİȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ. Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ
ĮʌȠıțȠʌİȓ ıĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳșȐıİȚ ĲȠ 2% țĮȚ
ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ μİĲĮțȓȞȘıȘȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȞįȠįĮʌȑįȚȠȣ ıȣıĲȒμĮĲȠȢ șȑȡμĮȞıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȠʌİȓ 48 ȫȡİȢ ʌȡȚȞ
Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡμȠȖȒ ĲȘȢ ȜİʌĲȒȢ ĮʌȚıȦĲȚțȒȢ İʌĮȜİȚĳȩμİȞȘȢ ıĲȡȫıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ
țȩȜȜȘıȘȢ ȦȢ ȑȞĮ İȓįȠȢ ĮıĲĮȡȚȠȪ, țĮȚ ȞĮ Ĳİșİȓ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μİĲȐ μȚĮ İȕįȠμȐįĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

6

ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ țȠȜȜȘĲȫȞ ȟȪȜȚȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ

6.1

ȆȡȠțĮĲĮȡțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ

6.1.1

ǹʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ

ȆȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ μȓĮ ĮʌȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İʌȚįȚȠȡșȦșȠȪȞ ĲȠʌȚțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ
ıĲȘ ȜİȚĮıμȑȞȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
Ǿ ȕȐıȘ ʌĮȡȩμȠȚĮȢ ıĲȡȫıȘȢ İȓȞĮȚ țĮĳİǸȞȘ țĮȚ ĲıȚμȑȞĲȠ. ǲȤİȚ ĮȣĲȠĮȜĳĮįȚĮıμȑȞİȢ țĮȚ ĮȣĲȠȜİȚȩμİȞİȢ
ȚįȚȩĲȘĲİȢ, ıĲİȖȞȫȞİȚ ȖȡȒȖȠȡĮ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȩμȦȢ μȚțȡȒ ĮȞĲȠȤȒ ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȣȖȡĮıȓĮ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǻİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ʌĮȡȩμȠȚĮ ıĲȡȫıȘ ȖȚĮ įȚȩȡșȦıȘ ĲȘȢ ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
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ȊʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ʌȜȐțİȢ ĳİȜȜȠȪ

ȆĮȡȩμȠȚȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ μİĲȐįȠıȘȢ țĲȣʌȠȖİȞȫȞ
șȠȡȪȕȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.4.3 țĮȚ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȩȕȜȘμĮ μİĲȐįȠıȘȢ ĲȦȞ șȠȡȪȕȦȞ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲȚȢ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ.
ȉȠ ʌȐȤȠȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ İȓȞĮȚ 3 μİ 4 mm țĮȚ ȠȚ μȑȖȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ 1,0 ȋ 0,50 m.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮȖȫȞȚȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ, μİ ĲİȜȚțȠȪȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ȦȢ țĮȚ
ʌİȡȚμİĲȡȚțȠȪȢ μİ ĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, ʌȜȐĲȠȣȢ 3 μİ 4 mm, ʌȡȐȖμĮ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ (īȠ) ıĲȘȞ ʌȡȩȕȜİȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ʌȜȐĲȠȢ ĮȡμȫȞ 8 mm ȫıĲİ ȞĮ țĮĲĮȜȒȟİȚ ıĲĮ 3 μİ 4 mm ȜȩȖȦ ĲȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȦȞ
įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȐıȘ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
ǹμȑıȦȢ μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȘȢ țȐșİ ʌȜȐțĮȢ țȣȜȚȞįȡȠȪĲĮȚ μİ İȜĮıĲȚțȩ țȪȜȚȞįȡȠ, ȫıĲİ ȞĮ ĳȪȖİȚ ĲȣȤȩȞ
İȖțȜȦȕȚıμȑȞȠȢ ĮȑȡĮȢ. ȈĲȘȞ ĮȞȐȖțȘ ȤĮȡȐııȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȜȐțİȢ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȣȞșİȓ Ș ĮʌȠȤȫȡȘıȘ ĲȠȣ ĮȑȡĮ.
ȉȠ ıĲȡȫıȚμȠ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ μİ ȠįȠȞĲȦĲȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ μİȖȐȜȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ 4/6 mm (ȕȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ
μİ ĲȘȞ țȩȜȜĮ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2.3 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ȟȪȜȚȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ 48 ȦȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ
ĲȘȢ ıĲȡȫıȘȢ.

6.2
6.2.1

ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ «ʌĮȞȩ» ĲȦȞ «μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ» țĮȚ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ

ȉĮ «ʌĮȞȩ» ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ, ĮȞȐȜȠȖĮ, İȐȞ ȑȤȠȣȞ μȠȡĳȠʌȠȚȘșİȓ μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ȜȦȡȓįİȢ (ıȤȒμĮĲĮ 1
ȑȦȢ 4) Ȓ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ (ıȤȒμĮĲĮ 5 ȑȦȢ 8), ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
6.2.1.1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȞȩ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ, μİ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ȜȦȡȓįİȢ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ʌȠȣ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ ȫıĲİ ȞĮ įȠșİȓ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ țĮȚ ȑȞĮȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ, ȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐĲĮȟȘ ıțĮțȚȠȪ țĮȚ ĮȡȤȓȗİȚ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ Ș ʌȩȡĲĮ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘȢ ıĲȠ
ȤȫȡȠ.
6.2.1.2 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȞȩ ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ İȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ ıİ μȓĮ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ Įʌȩ įȚĮțȠıμȘĲȚțȒȢ ʌȜİȣȡȐȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ıȘμĮȞĲȚțȒ ȩıȠ İȞĲȠȞȩĲİȡȠ țĮȚ ıȪȞșİĲȠ İȓȞĮȚ ĲȠ įȚĮțȠıμȘĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ.
Ǿ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȒ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ μİ ȕȐıȘ ĲȠȣ įȣȠ țȣȡȓȦȢ
μȑıȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ ĮȣĲȠȪ, ȑıĲȦ țĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ȦȢ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȠȞ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıμȩ ĲȦȞ ĲİμĮȤȚȗȩμİȞȦȞ «ʌĮȞȩ» μİ
įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
Ǿ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȠȣ ĲİμĮȤȚıμȠȪ ĲȦȞ «ʌĮȞȩ», μʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ μȩȞȠ ȩĲĮȞ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĮȣĲȫȞ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠțȪȥİȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȤȫȡȠ, țĮȚ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ȑȤİȚ ʌȡȠȕȜİĳșİȓ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲİμĮȤȚȗȩμİȞȦȞ ʌĮȞȩ
ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, Ȓ ȜȦȡȓįȦȞ ıİ ȓıȠ ʌİȡȚμİĲȡȚțȐ ʌȜȐĲȠȢ.
6.2.1.3 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ Ȓ țĮĲȐ ȠμȐįĮ įȪȠ Ȓ ĲȡȚȫȞ ȜȦȡȓįȦȞ (ıȤȒμĮ 9)
Ǿ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĲȠȓȤȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȠȞ μİȖĮȜȪĲİȡȠ ĳȣıȚțȩ ĳȦĲȚıμȩ, μİ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ȜȦȡȓįĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȘ țĮĲȐ μȒțȠȢ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ μİ ĲȘȞ İȞĲȠȡμȓĮ (șȘȜȣțȩ) ʌȡȠȢ ĮȣĲȩȞ țĮȚ μİ Įȡμȩ 7 μİ
10 mm.
6.2.2

ǲȞĮȡȟȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ǿıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 5.5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ȚįȓȦȢ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ
İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ μȑȤȡȚȢ ĲȠȣ ȥİȣįȠıȠȕĮĲİʌȚȠȪ.
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ȋȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞİȢ țȩȜȜİȢ

ȅȚ țȩȜȜİȢ ʌȠȣ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲĮ ȟȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ țĮȚ ȖȚĮ İȜĮıĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ʌ.Ȥ.
ĳİȜȜȠȪ, įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ:
-

ȅȟȚțȩ ʌȠȜȣȕȚȞȪȜȚȠ ıİ ȣįĮȡȒ įȚĮıʌȠȡȐ

-

ȅȟȚțȩ ʌȠȜȣȕȚȞȪȜȚȠ ıİ įȚĮȜȪĲȘ

-

ȆȠȜȣȠȣȡİșȐȞȚȠ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȐ

ȅ ʌȡȫĲȠȢ ĲȪʌȠȢ țȩȜȜĮȢ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘȞ țȩȜȜȘıȘ įĮʌȑįȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ
ȕİȡȞȚțȦșİȓ.
īȚĮ țȐșİ ĲȪʌȠ țȩȜȜĮȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ:
-

ǼȐȞ İȓȞĮȚ ıȣμȕĮĲȒ μİ ĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ: ȣįȡĮȣȜȚțȩ (ĲıȚμȑȞĲȠȣ) Ȓ ȟȪȜȚȞȠ.

-

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȖțȡĮĲȘșİȓ ĲȠ țȠȜȜȠȪμİȞȠ ĲİμȐȤȚȠ.

-

Ǿ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮȞȐ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ μȑĲȡȠ.

-

Ǿ μȑȖȚıĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țȠȜȜȘșİȓ ıİ μȚĮ ĳȐıȘ.

-

ȉȠ ıȤȑįȚȠ ĲȘȢ ıʌȐĲȠȣȜĮȢ (ʌ.Ȥ. ȠȡșȠȖȦȞȚțȑȢ İȖțȠʌȑȢ 4 mm ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ 6 mm).

-

Ǿ ȤĮμȘȜȩĲİȡȘ șİȡμȠțȡĮıȓĮ ȤȫȡȠȣ.

6.2.4

ȆİȡȚμİĲȡȚțȠȓ ĮȡμȠȓ

ǵȜĮ ĲĮ țȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ (İțĲȩȢ ĲȦȞ ȩȡșȚȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4.2.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ ʌİȡȚμİĲȡȚțȩ Įȡμȩ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ țĮĲĮțȩȡȣĳȠ ıĲȠȚȤİȓȠ.
ȉȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ĮȡμȠȪ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ 8 μİ 10 mm Ȓ țĮȚ 12 mm įİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ ĮȣĲȩ μİȚȠȪĲĮȚ ıȘμĮȞĲȚțȐ
ȜȩȖȦ ĲȦȞ μİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȠȜȣμİȡȚıμȠȪ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
ȅ ĮȡμȩȢ ʌȐȞĲȠĲİ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ μİ ĲȠ ıȠȕĮĲİʌȓ.
6.2.5

ȉȡȩʌȠȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ

6.2.5.1 ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡμȫȞ ıĲȠ ȣįȡĮȣȜȚțȩ ȣʌȩıĲȡȦμĮ (ĲıȚμȑȞĲȠȣ)
ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ĮȡμȠȓ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țȠʌİȓ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ μİ ĲȡȠȤȩ ȩȤȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȐȤȠȢ
ĮȣĲȠȪ (ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.4.1.1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ), ĲĮ įȐʌİįĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȠʌȒ țĮȚ įİȞ țȩȕȠȞĲĮȚ
μİĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣȢ.
6.2.5.2 ȆĮȡȠȣıȓĮ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĲȚȡȓȠȣ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ʌȡȠțĮĲĮıțİȣĮıμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ıĲİȡİȦșİȓ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ.
6.2.5.3 ǹĳĮȓȡİıȘ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ Ȓ ĲȘȢ ıȣȞșİĲȚțȒȢ
ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμİȞȦȞ įĮʌȑįȦȞ (μȦıĮȧțȐ įȐʌİįĮ)

μİμȕȡȐȞȘȢ,

ıȣȖțȡĮĲȘĲȒȢ

ĲȦȞ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țȩȜȜȘıȘȢ ĲȠȣ țȐșİ «ʌĮȞȩ» μȦıĮȧțȠȪ įĮʌȑįȠȣ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ țĮȚ ĲȠ İʌȚĳĮȞİȚĮțȩ
ȤĮȡĲȓ Ȓ Ș İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȜȠȪ ȤĮȡĲȚȠȪ KRAFT (ȩȤȚ ĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠȣ) Ș
ĮĳĮȓȡİıȘ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ μİ ȪȖȡĮȞıȘ ĮȣĲȠȪ.
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6.2.5.4 ǹȞȠȤȑȢ ıĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ
Į)

«ȆĮȞȩ» μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ «ʌĮȞȩ» ĲȠȣ İȞȩȢ įȓʌȜĮ ıĲȠ ȐȜȜȠ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 3 mm.
ǹȣĲȩ ĲȠ ȩȡȚȠ ȖȓȞİĲĮȚ 2 mm ȩĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ «ʌĮȞȩ» μİ įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
Ȉİ μȒțȠȢ 2 m Ș ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĲȦȞ ʌȜȑȠȞ ĮʌİȤȩȞĲȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm (ıȤȒμĮ 21).

ȕ)

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ ıİ ıȤȒμĮ ȥĮȡȠțȩțĮȜȠ (ʌĮȡțȑĲĮ)
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 22 įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȦȞ ȖȦȞȚĮțȫȞ įȪȠ
ȜȦȡȓįȦȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 2 mm.

Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ıȤȒμĮ 23 įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ĮʌȩțȜȚıȘ ıĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ
ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 1 mm ȩĲĮȞ ĲĮ ȐțȡĮ ĲȠȣ ʌȒȤȘ ĲȦȞ 2 m ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ μİ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȖȦȞȓİȢ.
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Ȗ)

31515

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ țĮĲȐ ĲİμȐȤȚȠ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
i)

ǵĲĮȞ ȠȚ ĮȡμȠȓ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ ȜȦȡȓįĮ ʌĮȡȐ ȜȦȡȓįĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ıĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ ĮȣĲȫȞ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȩțȜȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ ± 2 mm.
Ǿ ĮʌȩțȜȚıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ Įʌȩ ĲȘ μȓĮ ıİȚȡȐ ıĲȘȞ İʌȩμİȞȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȘ μİ ĲȠ 1/2 ĲȠȣ
μȒțȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ μİ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ± 3 mm.

ii)

ǵĲĮȞ Ș șȑıȘ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ įİȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ıȪμʌĲȦıȘ ĮȞȐμİıĮ ıĲȚȢ ıİȚȡȑȢ țĮȚ ĲȠ μȒțȠȢ ĲȦȞ
ȜȦȡȓįȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 40 cm, ȠȚ ĮȡμȠȓ μİĲĮȟȪ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȫȞ ıİȚȡȫȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȑȤȠȣȞ Ƞ ȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȐȜȜȠ ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ μİ ĲȠ įȚʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 40 cm, Ș ĮʌȩıĲĮıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ĮȡμȫȞ įİȞ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ μȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 10 cm.

į)

ȁȦȡȓįİȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞİȢ ȩȡșȚİȢ (μİ ĲȠ ıȩțȠȡȠ İʌȓ ĲȠȣ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ – ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 4.2.4 ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ)
Ȉİ μȒțȠȢ 2 m įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȩțȜȚıȘ ıĲȘȞ İȣșȣȖȡȐμμȚıȘ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 mm
(ıȤȒμĮ 24).

6.2.5.5 ȈȣȞȐȞĲȘıȘ ĲȦȞ țȠȜȜȘĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ ʌȡȠȘȖȠȣμȑȞȦȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲĮ įȐʌİįĮ
ǻİȞ ʌȡȑʌİȚ ĮȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ʌȡȠİȟȠȤȒ ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȞĮ İʌȑμȕİȚ ĲȠʌȚțȒ ȜİȚȩĲȡȚȥȘ.

6.3
6.3.1

ȊʌȠșİȡμȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲȘșȑȞĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ
ȊȖȡȠșİȡμȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ

ȅȚ ıȣȞșȒțİȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 5.7 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȚĮĲȘȡȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ İȕįȠμȐįİȢ.
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ȉȠ ĮțĮĲȠȓțȘĲȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ μİ ȑȜȜİȚȥȘ șȑȡμĮȞıȘȢ țĮȚ ĮİȡȚıμȠȪ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ıĲĮ įȐʌİįĮ
ıȘμĮȞĲȚțȑȢ ĮȞȦμĮȜȓİȢ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ǹȞȐįȠȤȠ.
6.3.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ĲİȜȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ

ǻİįȠμȑȞȠȣ ȩĲȚ șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȑȞĮ ĲİȜȚțȩ ʌȜȐȞȚıμĮ țĮȚ μȚĮ ĲİȜȚțȒ ȜİȚȩĲȡȚȥȘ, įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İȚįȚțȐ μȑĲȡĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠ țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ıȣȞİȡȖİȓȦȞ. ǻİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ İʌȚțȐȜȣȥȘ μİ ıȣȞșİĲȚțȒ μİμȕȡȐȞȘ įȚȩĲȚ μʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȚĲȓĮ įȚȠȖțȫıİȦȞ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
6.3.3

ĬİȡμĮȚȞȩμİȞȠ įȐʌİįȠ

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ șİȡμĮȚȞȩμİȞȠ įȐʌİįȠ, Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ șȑȡμĮȞıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ
ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ μȓĮ İȕįȠμȐįĮ μİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ.

6.4
6.4.1

ǼȡȖĮıȓİȢ ĮʌȠʌİȡȐĲȦıȘȢ
ȉİȜȚțȩ ʌȜȐȞȚıμĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ

ǼțĲİȜİȓĲĮȚ μȩȞȠ ȩĲĮȞ Ș İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĲȘȢ μȠȡĳȒ μİ ĲȠ ĲȡȓȥȚμȠ. Ǿ
İȡȖĮıȓĮ ĮȣĲȒ İțĲİȜİȓĲĮȚ μİĲȐ ĲȠȣȢ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȪȢ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĲĮʌİĲıĮȡȓİȢ.
6.4.2

ȉȡȓȥȚμȠ

ȉȠ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ įȣȠ Ȓ țĮȚ ʌȡȠĲȚμȩĲİȡȠ ıİ ĲȡȓĮ ıĲȐįȚĮ. ȉȠ ʌȡȫĲȠ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ ȃ 2 țȐșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȓȞİȢ
(ȕȑȞİȢ) Ȓ ȣʌȩ ȖȦȞȓĮ 45Ƞ. ȉȠ įİȪĲİȡȠ μİ ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ 1/2 Ȓ 0 țĮȚ ĲȠ ĲȡȓĲȠ ıĲȐįȚȠ μİ ȜİʌĲȩĲİȡȠ ĲȠȣ μȘįİȞȩȢ.
6.4.3

ȀȑȡȦμĮ

ȆȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȖțĮȣıĲȚțȩ μȓȖμĮ (țİȡȓ įȚĮȜȣμȑȞȠ ȐȤȡȦμȠ įȚĮȜȣĲȚțȩ ȣȖȡȩ) ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ȩȟȚȞȠ Ȓ ĮȜțĮȜȚțȩ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ĮȜȜĮȖȒ ıĲȠ ȤȡȫμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȚįȓȦȢ ȩĲĮȞ
ʌİȡȚȑȤİȚ ĲĮȞȓȞȘ (įȡȣȢ).
ǻİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ. ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ İʌȐȜȜȘȜİȢ ıȣȤȞȑȢ ıĲȡȫıİȚȢ țİȡȚȠȪ ȫıĲİ ĲȠ ȟȪȜȠ ȞĮ ĮʌȠȡȡȠĳȒıİȚ ȩıȠ
ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ. Ǿ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȡȫıȘ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȖȣȐȜȚıμĮ.
6.4.4

ǺİȡȞȓțȚĮ įȚĮȡțİȓĮȢ

ȆȡȠȨʌȩșİıȘ İĳĮȡμȠȖȒȢ İȓȞĮȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȑʌİȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ μİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ 10%. ȉĮ įȐʌİįĮ
ʌȠȣ ȩĲĮȞ ʌĮȡĮįȓȞȠȞĲĮȚ ȑȤȠȣȞ ȣȖȡĮıȓĮ μİĲĮȟȪ 10 țĮȚ 13% ʌȡȑʌİȚ μİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȞĮ ĳșȐıȠȣȞ ĲȠ 10%.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıĲȡȫıȘ ĮĳȠȪ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲȠ ȕİȡȞȓțȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ İȜĮĳȡȩ ĲȡȓȥȚμȠ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮȜİȚĳșİȓ ĲȠ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪμİȞȠ ĮȖȡȓİμĮ ĲȠȣ ȟȪȜȠȣ.
Ǿ įİȪĲİȡȘ ıĲȡȫıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ Ș șȑȡμĮȞıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȫıĲİ ĲĮ ȟȪȜĮ ȞĮ
ʌȐȡȠȣȞ ĲȚȢ ıȣıĲȠȜȑȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ μȘȞ İμĳĮȞȚıșȠȪȞ ȠȚ ȡȦȖμȑȢ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ, ȩʌȦȢ șĮ ıȣμȕİȓ İȐȞ Ș
șȑȡμĮȞıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ μİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ıĲȡȫıȘ.
6.4.5

ǺİȡȞȓțȚĮ įĮʌȑįȦȞ ȖȣμȞĮıĲȘȡȓȦȞ

ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ İȚįȚțȐ ȕİȡȞȓțȚĮ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲȘȞ İȜĮıĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ, İȓȞĮȚ «ıĮĲȚȞȑ» țĮȚ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ İʌ’ ĮȣĲȫȞ ȞĮ İĳĮȡμȠıșȠȪȞ įȚȐĳȠȡȠȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȠȓ İȪțȠȜĮ ĮĳĮȚȡȠȪμİȞȠȚ ȖȚĮ įȚĮȤȦȡȚıμȩ ĲȠȣ
įĮʌȑįȠȣ μİ ȖȡĮμμȑȢ țĮȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ.
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ǼʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ ıİ ĲİȜİȚȦμȑȞȠ țȠȜȜȘĲȩ įȐʌİįȠ

ǺȜȑʌİ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 4.4.1.2, 4.4.1.3 țĮȚ 4.4.1.4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ Įʌȩ ʌȜİȣȡȐȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮȢ.
ǺȜȑʌİ İʌȓıȘȢ țĮȚ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.2.5.3 ȩʌȠȣ įȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
įĮʌȑįȦȞ.

8

ȆĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ

Ǿ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ĲİȜİȚȦμȑȞȠȣ įĮʌȑįȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȩʌȦȢ ıȤİĲȚțȐ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȉ.Ȉ.Ȋ. Ș ȠʌȠȓĮ
įȚĮʌȚıĲȫȞİȚ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİȚ ıȤİĲȚțȩ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ.
-

Ȃİ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ (μİȜȑĲİȢ, ȣʌȠȜȠȖȚıμȠȓ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ, ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ
ĮĳĮȞȫȞ İȡȖĮıȚȫȞ ț.Ȝ.ʌ.).

-

Ȃİ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ
İȜȑȖȤȦȞ ĲȦȞ ĮȞȠȤȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪμİȞȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6.

-

Ȃİ ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ, ȕĮșȠȣȜȦμȐĲȦȞ, țȘȜȓįȦȞ, ȖȡĮĲıȠȣȞȚȫȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ Ȓ ȩȤȚ ĲȡȚȖμȫȞ țĮȚ ȣʌȠȤȦȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠ ȕȐįȚıμĮ Ȓ ĲȠ ĲȡȑȟȚμȠ İȞȩȢ Ȓ ʌȠȜȜȫȞ
ĮĲȩμȦȞ.

-

Ȃİ ĲȘȞ ȠμĮȜȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ țĮȚ μȑȤȡȚȢ ȞĮ įȠșİȓ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ ĲȠ įȐʌİįȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣșİȓ Įʌȩ țȐșİ
μȠȡĳȒȢ ĲȡĮȣμĮĲȚıμȩ μİ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĮȣĲȠȪ μİ ȖȣȥȠțȠȞȓĮμĮ ȠʌȜȚıμȑȞȠ μİ ʌȜȑȖμĮ ıȣȞșİĲȚțȫȞ ȚȞȫȞ,
ĲȠʌȠșİĲȠȪμİȞȠȣ İʌȓ ȤĮȡĲȚȠȪ KRAFT μİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș ȣȖȡĮıȓĮ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȣȟȘșİȓ ʌȑȡĮȞ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠμȑȞȦȞ ȠȡȓȦȞ țĮȚ Ș ȣȖȡȠμİĲȡȓĮ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ İȓȞĮȚ ȤĮμȘȜȒ: μȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 5 gr/m3.

9

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

9.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

9.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
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ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

9.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
Ȃİ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȓȤȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ĮȞȐ
ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ
ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐμİıȘ İțțȓȞȘıȘ ĲȦȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
İȡȖĮıȚȫȞ.

10

ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ ȟȣȜȓȞȠȣ țȠȜȜȘĲȠȪ įĮʌȑįȠȣ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȟȣȜİȓĮȢ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȐȤȠȢ, ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ıĮȞȓįȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠȑȜİȣıȒ ĲȘȢ), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ
țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ
x

Ǽȁȅȉ EN 300
Oriented strand boards (OSB). Definitions, classification and specifications -ȈĮȞȓįİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡĲȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȜİʌĲȑȢ, μĮțȡȚȑȢ țĮȚ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıμȑȞİȢ ʌȠȜȣıĲȠȚȕȐįİȢ (OSB) ȅȡȚıμȠȓ, țĮĲȐĲĮȟȘ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 312 Particleboards - Specifications -- ȂȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-1 Durabiltity of wood and wood-based products. Definitions of use classes. General
-- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 1 - īİȞȚțȐ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-2 Durability of wood and wood-based products. Definition of use classes. – Part 2:
Application to solid wood -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ - ȀĮșȠȡȚıμȩȢ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 2 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıĲĮ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ

x

Ǽȁȅȉ EN 335-3 Hazard classes of wood and wood-based products against biological attack.
Application to wood-based panels -- ǹȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȫȖȦȞ ĲȠȣȢ ȀĮșȠȡȚıμȩȢ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ ȕȚȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȡȠıȕȠȜȫȞ. ȂȑȡȠȢ 3 - ǼĳĮȡμȠȖȒ ıİ ʌĮȡȐȖȦȖĮ
ȟȪȜȠȣ

x

Ǽȁȅȉ EN 687
Resilient floor coverings. Specification for plain and decorative linoleum on a
corkment backing -- ǼȜĮıĲȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ. ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĮʌȜȩ țĮȚ įȚĮțȠıμȘμȑȞȠ
ʌȜĮıĲȚțȩ įȐʌİįȠ ıİ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĳİȜȜȩ

x

Ǽȁȅȉ EN 13226 Wood flooring. Solid parquet elements with grooves and/or tongues -- ȄȣȜİȓĮ
įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ μİ İȖțȠʌȑȢ Ȓ/țĮȚ ȖȜȦııȓįȚĮ (ȟȪȜȚȞİȢ ȡĮμʌȠĲĮȡȚıμȑȞİȢ
ıĮȞȓįİȢ)

x

Ǽȁȅȉ EN 13227 Wood flooring. Solid lamparquet products -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ - ȈȣμʌĮȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13489 Wood flooring. Multi-layer
ȆȠȜȣıĲȡȦμĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮȡțȑĲȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN 13629 Wood flooring. Solid pre-assembled hardwood boar -- ȄȣȜİȓĮ įĮʌȑįȦȞ ȈȣμʌĮȖȒȢ ʌȡȠıȣȞĮȡμȠȜȠȖȘμȑȞȘ ıĮȞȓįĮ ıțȜȘȡȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN 13990 Wood flooring. Solid softwood floor boards -- ǻȐʌİįĮ Įʌȩ ȟȪȜȠ - ȈĮȞȓįİȢ Įʌȩ
ıȣμʌĮȖȒ μĮȜĮțȒ ȟȣȜİȓĮ ȖȚĮ įȐʌİįĮ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ» ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıĲĮ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇǻ 17/96, Ȇǻ 159/99 țȜʌ.)

x

NF B 54-000 ȁȦȡȓįİȢ įĮʌȑįȦȞ ȠȜȩıȦμȦȞ ȟȪȜȦȞ. ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘȢ

x

NF B 54-001 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ įȡȣ

x

NF B 54-002 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ țĮıĲĮȞȚȐ

x

NF B 54-005 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȜȦȡȓįȦȞ įĮʌȑįȦȞ Įʌȩ ȠȜȩıȦμȘ İȡȣșȡȠİȜȐĲȘ (ȈȠȣȘįȚțȒ)

x

NF B 54-008 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ μȦıĮȧțȫȞ įĮʌȑįȦȞ

x

NF B 54-010 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȜȦȡȓįȦȞ ȖȚĮ țȩȜȜȘıȘ įĮʌȑįȦȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ μȦıĮȧțȫȞ
įĮʌȑįȦȞ

parquet

elements

--

ȄȣȜİȓĮ

įĮʌȑįȦȞ

-
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x

NF B 54-011 ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ μȠȡĳȠʌȠȓȘıȘ ȟȪȜȚȞȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȠȣμȑȞȦȞ İʌȓ İȜĮıĲȚțȒȢ ıĲȡȫıȘȢ

x

NF X 40-500 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ (μȚțȡȠȠȡȖĮȞȚıμȠȪȢ)

x

NF X 40-501 ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȟȪȜȦȞ Įʌȩ ĲİȡμȓĲİȢ

x

NFP 63-201-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ țĮȡĳȦĲȫȞ įĮʌȑįȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.1/2004)

x

NFP 63-204-1 ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ʌȜȦĲȫȞ țȠȜȜȠȪμİȞȦȞ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ (DTU 51.11/1997)

x

NFP 63-202

x

NFP 63-203-1 ȄȪȜȚȞĮ įȐʌİįĮ Įʌȩ ȠȜȩıȦμĮ ȟȪȜĮ Ȓ ʌĮȡȐȖȦȖȐ ĲȠȣȢ (DTU 51.3/1983-1998)

x

ȀȫıĲĮ ȈȚμȩʌȠȣȜȠȣ “ȉȠ ȟȪȜȠ”, ǻĮıȠȜȩȖȠȣ

x

ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǼșȞȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ – 10ǹ ǻȐʌİįĮ

ȀȠȜȜȘĲȐ įȐʌİįĮ (DTU 51.2/1995)
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ TEXNIKH
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǾ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

ǼʌİȞįȪıİȚȢ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ
Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces

ȀȜȐıȘ ĲȚμȠȜȩȖȘıȘȢ: 8
© Ǽȁȅȉ

ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.

ǹȋǹȇȃȍȃ 313, 111 45 ǹĬǾȃǹ
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ȆȡȩȜȠȖȠȢ
H ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-0702-00 «ǼʌİȞįȪıİȚȢ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȑȢ» ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠıȦȡȚȞȒ ǼșȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ (ȆǼȉǼȆ) ʌȠȣ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ǿȞıĲȚĲȠȪĲȠ
ȅȚțȠȞȠμȓĮȢ ȀĮĲĮıțİȣȫȞ (ǿȅȀ) ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȘȢ 2ȘȢ ȅμȐįĮȢ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ǲȡȖȠȣ (2Ș ȅǻǼ) ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ țĮȚ ǻȘμȠıȓȦȞ ǲȡȖȦȞ (ȊȆǼȋȍǻǼ).
ȉȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ TȆ 1501-03-07-02-00, ĮȞȑȜĮȕİ Ș
ǼȚįȚțȒ ȅμȐįĮ ǲȡȖȠȣ ǼȅǼ ī ĲȘȢ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 «ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ», ĲȘȞ ȖȡĮμμĮĲİȓĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȑȤİȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıμȠȪ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ (Ǽȁȅȉ).
ȉȠ țİȓμİȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȉİȤȞȚțȒȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-02-00 İȖțȡȓșȘțİ ĲȘȞ 21Ș ǻİțİμȕȡȓȠȣ 2009
Įʌȩ ĲȘȞ Ǽȁȅȉ ȉǼ 99 ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ țĮȚ
ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.

 Ǽȁȅȉ 2009
ǵȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȫμĮĲĮ ȑȤȠȣȞ țĮĲȠȤȣȡȦșİȓ. ǼțĲȩȢ ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ, țĮȞȑȞĮ μȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ȆȡȠĲȪʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮʌĮȡĮȤșİȓ Ȓ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ μȠȡĳȒ Ȓ μİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ Ȓ
μȘȤĮȞȚțȩ, ʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȚıȘȢ țĮȚ μȚțȡȠĳȓȜμ, įȓȤȦȢ ȖȡĮʌĲȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȠȞ İțįȩĲȘ.
ǼȁȁǾȃǿȀȅȈ ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ ȉȊȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹ.Ǽ.
ǹȤĮȡȞȫȞ 313, 111 45 ǹșȒȞĮ
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ǼȚıĮȖȦȖȒ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȉİȤȞȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ İȞĲȐııİĲĮȚ ıĲȘ ıİȚȡȐ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ.ȉǼ.Ȇ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠİĲȠȚμĮıșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȊȆǼȋȍǻǼ țĮȚ ĲȠ ǿȅȀ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȠıĲȠȪȞ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ įȘμȠıȓȦȞ
ĲİȤȞȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ ıĲȘȞ ȤȫȡĮ, μİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ȑȡȖȦȞ ȐȡĲȚȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȫȞ ȞĮ ĮȞĲĮʌȠțȡȚșȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȒıȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȠȣ ȣʌȑįİȚȟĮȞ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȠȪȞ İʌȦĳİȜȒ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ.
ȅ Ǽȁȅȉ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıșİȓ țĮȚ ȞĮ İțįȫıİȚ ĲȚȢ ȆǼȉǼȆ ȦȢ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ȉİȤȞȚțȑȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ (Ǽȁȅȉ ȉȆ - ǼȉǼȆ) ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪȞĲĮȟȘȢ
țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ țĮȚ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ıĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıμȩ ıȪıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȉİȤȞȚțȫȞ ȅȡȖȐȞȦȞ ȉȣʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
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Ǽȁȅȉ

ǼʌİȞįȪıİȚȢ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ, İıȦĲİȡȚțȑȢ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȑȢ

1

ǹȞĲȚțİȓμİȞȠ İȡȖĮıȚȫȞ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ȣȜȚțȫȞ
țĮȚ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ İıȦĲİȡȚțȫȞ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ İıȦĲİȡȚțȫȞ țĮȚ
İȟȦĲİȡȚțȫȞ įĮʌȑįȦȞ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ ıİ ıȣȞȘșȚıμȑȞĮ țĲȚȡȚĮțȐ ȑȡȖĮ μİ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
İȣȡȑȦȢ.
ȉĮ țĮșȠȡȚȗȩμİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ İʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȓȤȦȞ
țĲȚıĲȫȞ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȣȜȚțȩ (ȜȚșȠįȠμȑȢ, ȠʌĲȠʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ țȜʌ.) μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ, ĲȠȓȤȦȞ Įʌȩ
ıțȣȡȩįİμĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İʌȓȤȡȚıμĮ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ (ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ, ĲıȚμİȞĲȠıĮȞȓįİȢ) țĮȚ
İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ʌĮĲȦμȐĲȦȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ țİȡĮμȚțȐ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ μİ ȑȖȤȣıȘ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ,
μİ ıȣμʌȓİıȘ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ Ȓ μİ İȟȑȜĮıȘ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ȠȚ μȠȡĳȑȢ, ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ
ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.

2

ȉȣʌȠʌȠȚȘĲȚțȑȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-01-02 İȞıȦμĮĲȫȞİȚ, μȑıȦ ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ, ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ
ȐȜȜȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ, ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞȦȞ Ȓ μȘ. ȅȚ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȘμİȓĮ
ĲȠȣ țİȚμȑȞȠȣ țĮȚ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ĲȦȞ įȘμȠıȚİȪıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȆȡȠțİȚμȑȞȠȣ ʌİȡȓ
ʌĮȡĮʌȠμʌȫȞ ıİ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ, ĲȣȤȩȞ μİĲĮȖİȞȑıĲİȡİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ șĮ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡμȠȖȒ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȩĲĮȞ șĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ, μİ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĮȞĮșİȫȡȘıȒ ĲȠȣ.
ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȠμʌȑȢ ıİ μȘ ȤȡȠȞȠȜȠȖȘμȑȞİȢ įȘμȠıȚİȪıİȚȢ ȚıȤȪİȚ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑțįȠıȒ ĲȠȣȢ.
Ǽȁȅȉ EN ISO 9001

ȈȣıĲȒμĮĲĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ, ĮȞȐʌĲȣȟȘ,
ʌĮȡĮȖȦȖȒ, İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ (ĮȞĲȚțĮșȚıĲȐ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȃ
290011987) - Quality systems - Model for quality assurance in
design/development, production, installation and servicing

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-02-04

Concrete structures joint sealing using asphaltic mastics -- ȈĳȡȐȖȚıȘ ĮȡμȫȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ μİ ĮıĳĮȜĲȚțȑȢ μĮıĲȓȤİȢ

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-03-01-00

Coatings using in-situ mortars -- EʌȚȤȡȓıμĮĲĮ μİ țȠȞȚȐμĮĲĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 101

Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of scratch hardness of
surface according to Mohs -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ
ıțȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ ıİ ĮʌȩȟİıȘ țĮĲȐ Mohs

Ǽȁȅȉ EN 176

Dust-pressed ceramic tiles with a low water absorption (E<=3%) - Group BI - ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ İț ıȣμʌȚȑıİȦȢ μİ ȤĮμȘȜȒ
ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ (Ǽ<3%) ȅμȐįĮ Ǻ1

Ǽȁȅȉ EN 177

Ceramic floor and wall tiles. Specification for dust-pressed ceramic tiles with
a water absorption of 3% < E  6%. Group BIIa -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ
ʌȜȐțİȢ İț ıȣμʌȚȑıİȦȢ μİ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ 3%<Ǽ<6% (ȅμȐįĮ ǺǿǿĮ)

ʌȠȣ
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Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- ȂȑĲȡĮ ȣȖİȓĮȢ - ǹıĳȐȜİȚĮ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȚȢ țĮĲİįĮĳȓıİȚȢ-țĮșĮȚȡȑıİȚȢ

Ǽȁȅȉ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İȞįȣμĮıȓĮ - ȂȘȤĮȞȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ - ȂȑșȠįȠȢ
įȠțȚμȒȢ: ǹȞĲȠȤȒ ıİ įȚȐĲȡȘıȘ

Ǽȁȅȉ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- īȐȞĲȚĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȞĮȞĲȚ
μȘȤĮȞȚțȫȞ țȚȞįȪȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 397

Industrial safety helmets. -- ǺȚȠμȘȤĮȞȚțȐ țȡȐȞȘ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- ȂȑıĮ
ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ - ȊʌȠįȒμĮĲĮ ĲȪʌȠȣ ĮıĳĮȜİȓĮȢ - ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ 1

3

ǵȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ

ȈĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ įİȞ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȡȚıμȠȓ.

4

ǼȞıȦμĮĲȠȪμİȞĮ ȣȜȚțȐ – țȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ

4.1

ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ ʌȡİııĮȡȚıĲȐ Ȓ İȟİȜĮıμȑȞĮ

ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ ʌȡİııĮȡȚıĲȐ Ȓ İȟİȜĮıμȑȞĮ μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ İĳȣȐȜȦıȘ, μȠȞȩȤȡȦμĮ, ʌȠȜȪȤȡȦμĮ, μİ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ıȤȑįȚĮ Ȓ ĮȞȐȖȜȣĳĮ țȜʌ. įȚĮțȠıμȘĲȚțȐ, ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȡȒıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȠȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȑȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲİȡμĮĲȚıμȠȪ (μȓĮȢ
ʌȜİȣȡȐȢ).
ȁȠȚʌȐ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıȠȕĮĲİʌȚȐ, ȖȦȞȚĮțȐ ıȠȕĮĲİʌȚȐ, įȚĮțȠıμȘĲȚțȑȢ μʌȠȡȞĲȠȪȡİȢ țȜʌ.
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ μȩȞȠȞ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ șĮ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȑȤȠȞĲİȢ țĮĲĮȜȩȖȠȣȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ĲȠȣȢ μİ
ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ.
ȉĮ ĲİȤȞȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ:
Į)

μȘȤĮȞȚțȒ ĮȞĲȠȤȒ

ȕ)

ĮȞĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȘ ȤȡȒıȘ (ĮʌȩĲȡȚȥȘ)

Ȗ)

ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ȞİȡȠȪ

į)

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ʌĮȖİĲȩ

İ)

ĮȞĲȠȤȒ ıİ șİȡμȚțȐ ʌȜȒȖμĮĲĮ

ıĲ) ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȡȘȖμȐĲȦıȘ (țȡĮțİȜȐȡȚıμĮ)
İ)
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ȗ)

ĮȞĲȠȤȒ ıİ ȤȘμȚțȑȢ İʌȚįȡȐıİȚȢ (ȠȟȑĮ, ȕȐıİȚȢ, țĮȪıȚμĮ, ȜȚʌĮȞĲȚțȐ, ĮʌȠȡȡȣʌĮȞĲȚțȐ, ĲȡȩĳȚμĮ,
ĮʌȠȜȣμĮȞĲȚțȐ țȜʌ.)

Ș)

ȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ș)

ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȐȤȠȣȢ

Ț)

ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȤȒμĮĲȠȢ

ȚĮ) ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ
Țȕ) ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȤȡȦμȐĲȦȞ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ĳȦĲȩȢ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ
ȚȖ)

ĮȞȐʌĲȣȟȘ İȟĮȞșȒıİȦȞ ĮȜȐĲȦȞ

Țį)

ĲȐȟȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȚĮȜȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ.

ȈĲĮ ʌĮȡĮȡĲȒμĮĲĮ ǹ țĮȚ Ǻ įȓȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮįİȓȖμĮĲĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıμȠȪ İʌȚȜȠȖȒȢ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ įĮʌȑįȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.

4.2
4.2.1

ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ
ȀȠȞȚȐμĮĲĮ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ

ȆĮȡĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ ıĲȡȫıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ 12 mm, Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ ĲȪʌȠȣ
Portland țĮȚ ȐμμȠ ȜİʌĲȩțȠțțȘ 0-1 mm Ȓ μİıȩțȠțțȘ 0-3 mm ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ 1:3 Ȓ 1:4.
4.2.2

ǲĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ – țȩȜȜİȢ

ǼȚįȚțȐ ȑĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ - țȩȜȜİȢ μİ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĲȚȢ țĮȚȡȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ, țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ
İʌȚțȩȜȜȘıȘ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ıİ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ ĮʌȜȑȢ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȣȖȡĮıȓĮ įȪȠ ĲȪʌȦȞ:
Į)

ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 3 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠȣ 6 mm

ȕ)

ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ μȑıȠȣ ʌȐȤȠȣȢ 6 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠȣ 12 mm.

4.3

ȊȜȚțȐ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ

ȆĮȡĮıțİȣĮȗȩμİȞȠ İʌȓ ĲȩʌȠȣ μİ ĲıȚμȑȞĲȠ țȠȚȞȩ Ȓ ĲıȚμȑȞĲȠ Ȝİȣțȩ țĮȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘμȑȞȘ İȞıĮțțȚıμȑȞȘ
ȜİʌĲȩțȠțțȘ (0-1) mm ȤĮȜĮȗȚĮțȒ ȐμμȠ ıİ ĮȞĮȜȠȖȓĮ 1:1 țĮȚ ȤȡȦμĮĲȚıμȑȞȠ μİ ȤȡȦıĲȚțȑȢ ȑȦȢ 10% ĲȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲıȚμȑȞĲȠȣ.
ǲĲȠȚμĮ ȑȖȤȡȦμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĮȡμȫȞ (ĮȡμȩıĲȠțȠȚ) ĮʌȜȠȓ Ȓ İʌȠȟİȚįȚțȠȓ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ.

4.4
-

-

ǻȚȐĳȠȡĮ ȣȜȚțȐ
ȆȡȩıșİĲĮ țĮȚ ʌȡȩıμȚțĲĮ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ȚįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ.
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȐ, ĮȞĲȚıȣȡȡȚțȞȦĲȚțȐ, ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ıĲİȖĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ, (șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ȆȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ EN ISO 9001).
ȅįȘȖȠȓ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ), ȜȐμİȢ țȜʌ.
ǼȚįȚțȑȢ μȠȡĳȠʌȠȚȘμȑȞİȢ įȚĮĲȠμȑȢ Įʌȩ İȞ șİȡμȫ ȖĮȜȕĮȞȚıμȑȞȠ μĮȜĮțȩ ȤȐȜȣȕĮ Ȓ ĮȞȠįȚȦμȑȞȠ
ĮȜȠȣμȓȞȚȠ ȖȚĮ țĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȠȜȒȟİȦȞ, ĮȡμȫȞ įȚĮıĲȠȜȒȢ, ıțȠĲȚȫȞ țȜʌ. Įʌȩ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠȣȢ țĮĲȐ ISO 9001.
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ȂĮıĲȓȤİȢ ıĳȡȐȖȚıȘȢ ĮȡμȫȞ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-08-05-02-04.

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ

ǵȜĮ ĲĮ ȣȜȚțȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İț ĲȦȞ ʌȡȠĲȑȡȦȞ μİ ĲȘȞ İμʌȠȡȚțȒ ȠȞȠμĮıȓĮ ĲȠȣȢ, ĲȘȞ ĲȐȟȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ, ĲȘȞ
ĲȐȟȘ įȚĮȜȠȖȒȢ țĮȚ įİȓȖμĮĲĮ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıμȩ ĲȠȣȢ. ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠμȘșİȣĲȫȞ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠȣȢ ȩĲȚ ĲĮ ʌĮȡĮįȚįȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ
İțʌȜȘȡȫȞȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ıȣȞȠįİȣȩμİȞİȢ Įʌȩ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ Įʌȩ ĮȞĮȖȞȦȡȚıμȑȞĮ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ.
ȉĮ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ İʌİȞįȪıİȦȞ – İʌȚıĲȡȫıİȦȞ ĮȞȐ ıȣȖțİțȡȚμȑȞȠ ȑȡȖȠ șĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ
ʌȘȖȒ (ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ʌȡȠμȘșİȣĲȒȢ) İțĲȩȢ ĮȞ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıİ ĮȜȜĮȖȒ Ȓ ʌȠȜȜĮʌȜȩĲȘĲĮ.
ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ʌȡȠıțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ (ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȤȡȩȞȠȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚμĮıȚȫȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȚȞ Įʌȩ
ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ), șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ
țĮȚ șĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ İʌȓıȘμĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣμμȩȡĳȦıȘȢ. ȆĮȡȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ
ȐȡȞȘıȘȢ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣıțİȣĮıμȑȞĮ ıİ țȚȕȫĲȚĮ, ıȐțȠȣȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
ıĳȡĮȖȚıμȑȞĮ țĮȚ ıȘμĮıμȑȞĮ μİ İĲȚțȑĲİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, Ƞ ĲȪʌȠȢ, ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲȐȟȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȚĮȜȠȖȒȢ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ʌȡȠıțȠμȚȗȩμİȞĮ ȣȜȚțȐ șĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ, țĮȚ șĮ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ μİ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ĲȡȩʌȠ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȣĲȐ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıĲİȓ țĮȚ ĲȩĲİ μȩȞȠȞ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș İȞıȦμȐĲȦıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ.
Ǿ ȊʌȘȡİıȓĮ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦμĮ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ȜȒȥȘ įȠțȚμȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İȜȑȖȤȦȞ ıİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘμȑȞȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮμĳȚȕȠȜȓİȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣμμȩȡĳȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲĮ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȞĲĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ.

4.6

ǹʌȠșȒțİȣıȘ țĮȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȉĮ ȣȜȚțȐ șĮ ĮʌȠșȘțİȪȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ıĲİȖȞȩ ĮİȡȚȗȩμİȞȠ ȤȫȡȠ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİĲĮȚ Ș țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ĮȑȡĮ ĮȞȐμİıȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ μȘȤĮȞȚțȑȢ țĮțȫıİȚȢ, ĲȘȞ ȕȡȠȤȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕȠȜȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ
țȠȞȚȐμĮĲĮ, ȜȐıʌİȢ, ıĲȐȤĲİȢ, ıțȠȣȡȚȑȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ țĮțȫıİȚȢ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ. ȅȚ μİĲĮĳȠȡȑȢ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ șĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ȓįȚİȢ ʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ
ȚıȤȪȠȣȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ.

5

ȂȑșȠįȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ – ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲİȜİȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

5.1

ȈȣȞİȡȖİȓȠ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ Įʌȩ ȑμʌİȚȡĮ țĮȚ İȟİȚįȚțİȣμȑȞĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ
ȣʌȩ ĲȘȞ țĮșȠįȒȖȘıȘ İȡȖȠįȘȖȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İμʌİȚȡȓĮ ıİ ʌĮȡȩμȠȚĮ ȑȡȖĮ.
ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦμȑȞĮ:

8

Į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ.

ȕ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ țĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ).

Ȗ)

ȞĮ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȩȜȠ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮ İȟȠʌȜȚıμȩ țĮȚ İȡȖĮȜİȓĮ įȘȜĮįȒ: țȚȞȘĲȐ ȚțȡȚȫμĮĲĮ
țĮȚ ıțȐȜİȢ, İȟȠʌȜȚıμȩ ȤȐȡĮȟȘȢ, ĮȞȐμİȚȟȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮıțİȣȒȢ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, μİĲĮĳȠȡȐȢ ȣȜȚțȫȞ, İȡȖĮȜİȓĮ
ȤİȚȡȩȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ țĮȚ μȘȤĮȞȠțȓȞȘĲĮ ıİ ȐȡȚıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ țĮĲȐıĲĮıȘ. ȉĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ șĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ĲĮ
İȡȖĮȜİȓĮ țĮșĮȡȐ țĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.

į)

ȞĮ ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȞĲȠȜȑȢ ĲȠȣ ǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ.

31529

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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İ)

Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-03-07-02-00:2009

ȞĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ʌȚıĲȐ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ȠȓțȠȣ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ.

ıĲ) ȞĮ țĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞ įİȓȖμĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȠȣ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 4,00 m2 ĲȠ
țĮșȑȞĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȣȞ ĮȡμȠȪȢ įȚĮțȠʌȒȢ, ıİ șȑıȘ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ Ƞ ǼʌȚȕȜȑʌȦȞ, ȖȚĮ
ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ. ȉȠ įİȓȖμĮ șĮ ʌĮȡĮμȑȞİȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȦȢ
ȠįȘȖȩȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ μİ ĮȣĲȩ.

5.2

ȋȡȩȞȠȢ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ İʌȑȞįȣıȘȢ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įĮʌȑįȦȞ μİ țİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ μİĲȐ
ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĮțȠȜȠȪșȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ):
-

țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)

-

ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ĲȦȞ țĮıȫȞ ĲȦȞ țȠȣĳȦμȐĲȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȦȞ İʌȚȤȡȚıμȐĲȦȞ

-

țĮĲĮıțİȣȒȢ
İȞĲȠȚȤȚıμȑȞȦȞ
İȞįȠįĮʌȑįȚȦȞ
ıȣμʌİȡȚȜĮμȕĮȞȠμȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȠțȚμȫȞ ıĲİȖĮȞȩĲȘĲĮȢ

-

țĮĲĮıțİȣȒȢ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țĮȚ ĮʌȚıȦĲȚțȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ įĮʌȑįȦȞ.

ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ

İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ

ȀĮĲĮıțİȣȑȢ ȩʌȦȢ, țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ, İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ, țȠȞȚȐμĮĲĮ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ țȜʌ. șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȑııİȡȚȢ İȕįȠμȐįİȢ ȞȦȡȓĲİȡĮ, ȫıĲİ ĲĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȘșȑȞĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ ȞĮ ȑȤȠȣȞ
ĮʌȠțĲȒıİȚ İʌĮȡțȒ ĮȞĲȠȤȒ.

5.3

ȋȐȡĮȟȘ – ȑȜİȖȤȠȢ – ĮʌȠįȠȤȒ

ĬĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ȤȐȡĮȟȘ ĲȘȢ ĮȡȤȒȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țȐșİ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ĮȡȤȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țȐșİ įĮʌȑįȠȣ, ȑĲıȚ
ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ĲĮ ıȤȒμĮĲĮ, ĲĮ μİȖȑșȘ țĮȚ Ș ʌȜȠțȒ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ ȠȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ.
ǹȞ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, Ș ȤȐȡĮȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ
ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ ıĲȚȢ țȪȡȚİȢ įȚİȣșȪȞıİȚȢ ĲȦȞ ȠȚțȠįȠμȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ,
İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠȚ țĮȚ țȐșİĲȠȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ, ȠȚ ĮȡμȠȓ įĮʌȑįȦȞ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ ıȣμʌȓʌĲȠȣȞ, ȠȚ ĮȡμȠȓ
ĲȦȞ ĲȠȓȤȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ țĮȚ ȑĲıȚ, ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİȡȓȖȡĮμμĮ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ, ĲȦȞ țĮıȫȞ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ʌȠȜȪ μȚțȡȐ țĮȚ ĮıȪμμİĲȡĮ țȠμμȐĲȚĮ ʌȜĮțȚįȓȫȞ.
ǼʌȓıȘȢ, șĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȘ țĮȚ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞıȦμĮĲȦșȠȪȞ ıĲȠȣȢ
ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ıȣȞįȣĮıĲȠȪȞ μİ ĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ
țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚȠ ıȪȞȠȜȠ.
ȅȚ ȤĮȡȐȟİȚȢ șĮ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ μİ ȡȐμμĮĲĮ țĮȚ ıȒμĮȞıȘ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ, ȠȚ İȣșȣȖȡĮμμȓİȢ, ȠȚ țĮșİĲȩĲȘĲİȢ, Ș ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș țĮĲĮțȠȡȣĳȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
İʌİȞįȪıİȦȞ, ȠȚ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșμİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ țȜȓıİȚȢ.
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ șĮ ĮȡȤȓȗȠȣȞ μİĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȤĮȡȐȟİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ.
ȅ ǹȞȐįȠȤȠȢ șĮ ʌĮȡȐıȤİȚ ıĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ ȩ,ĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ.

5.4

ȈȣȞĲȠȞȚıμȩȢ

ȅ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ ʌĮȡȐʌȜİȣȡȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĮʌȠĲİȜİȓ μȑȡȠȢ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ ǹȞĮįȩȤȠȣ. ȅ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮĳȒıİȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȘμİȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İȞıȦμĮĲȦμȑȞȦȞ ıĲȠȣȢ ĲȠȓȤȠȣȢ țĮȚ ĲĮ įȐʌİįĮ
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ȘȜİțĲȡȠμȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ĮțȐȜȣʌĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȚĮ
ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıμȩ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮȞĮμȠȞȑȢ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȢ ıȣȞĲȠȞȚıμȩȢ.

5.5
5.5.1

ȆȡȠİĲȠȚμĮıȓİȢ
īİȞȚțȐ

ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĮȞ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ İʌȚıĲȡȦșȠȪȞ țİȡĮμȚțȐ
ʌȜĮțȓįȚĮ, ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ μȑıĮ ıĲȚȢ İʌȚĲȡİʌȩμİȞİȢ ĮȞȠȤȑȢ, İȓȞĮȚ ȠμĮȜȑȢ, İʌȓʌİįİȢ, ȖİȡȑȢ, țĮșĮȡȑȢ, ȤȦȡȓȢ
ıțȩȞİȢ, ȜȐįȚĮ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ ȡȪʌȠȣȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ Ȓ
ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȫȞ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ.
ǼʌȚʌȡȩıșİĲĮ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȦıĲȑȢ ıĲȐșμİȢ,
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȚȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȚȢ țȜȓıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤȑįȚĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡİȚȢ țĮȚ ıȦıĲȐ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ ıĲĮ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ įİȞ șĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮȞȦμĮȜȓİȢ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șĮ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞİȢ ıȣμʌȜȘȡȦμĮĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĮȣĲȫȞ Įʌȩ ĲĮ ȣʌĮȓĲȚĮ ıȣȞİȡȖİȓĮ ȤȦȡȓȢ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ȅȚ ȤȫȡȠȚ ȩʌȠȣ șĮ İțĲİȜİıĲȠȪȞ İȡȖĮıȓİȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ, șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȘμİȓĮ ĮʌȩșİıȘȢ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ,
șĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ ĳȦĲȚıμȩȢ țĮȚ ĮİȡȚıμȩȢ ĲȠȣȢ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
ĮȣĲȠĳİȡȩμİȞĮ ȚțȡȚȫμĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮıĳĮȜȒ țĮȚ ıĲĮșİȡȐ įȐʌİįĮ İȡȖĮıȓĮȢ.
ȉȠȓȤȠȚ Įʌȩ ȖȣȥȠıĮȞȓįİȢ șĮ ĮıĲĮȡȫȞȠȞĲĮȚ μİ ȕȠȪȡĲıĮ μİ ĲȠ ĮıĲȐȡȚ ʌȠȣ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȠμȠȚȩμȠȡĳȘ ʌȡȩıĳȣıȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ıİ ȩȜȘ ĲȠȣȢ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ.
5.5.2

ȆĮȡĮıțİȣȒ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚĮμȐĲȦȞ

Į)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ İʌȚțȩȜȜȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ 1:3 Ȓ 1:4 μİ ȜİʌĲȩțȠțțȘ ȐμμȠ
ıȣȜȜİțĲȒ (șĮȜȐııȘȢ ʌȜȣμȑȞȘ) Ȓ ȜĮĲȠμİȓȠȣ (0-1 mm) țĮȚ șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮ
ıĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ, ȫıĲİ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ʌȡȚȞ
ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȠȣ.

ȕ)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ȕȐıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ 1:3 μİ μİıȩțȠțțȘ ȐμμȠ ȜĮĲȠμİȓȠȣ (0-3 mm) țĮȚ șĮ
ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ. ȅ ĮȞĮμȚțĲȒȡĮȢ șĮ ʌȜȑȞİĲĮȚ țĮȜȐ ĮȞȐ 4 ʌİȡȓʌȠȣ ȫȡİȢ țĮȚ
ȠʌȦıįȒʌȠĲİ μİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ȤȡȒıȘ, ȩĲĮȞ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ țȠȞȓĮμĮ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ʌȠȚȠĲȒĲȦȞ İȞĮȜȜȐȟ.

Ȗ)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȠȖȓĮȢ 1:1 μİ ȜİʌĲȩțȠțțȘ İȞıĮțțȚıμȑȞȘ ȤĮȜĮȗȚĮțȒ
ȐμμȠ. Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ȤȡȦıĲȚțȒȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ıĲĮșİȡȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ μȘȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
įȚĮĳȠȡȑȢ ıĲȠ ȤȡȫμĮ. Ǿ ĮȞȐμȚȟȘ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țĮșĮȡȩ μİĲĮȜȜȚțȩ įȠȤİȓȠ İȞ ȟȘȡȫ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ
ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ Ȟİȡȩ țĮȚ șĮ ĮȞĮįİȪİĲĮȚ μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ

5.5.3

ǲĲȠȚμĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ – țȩȜȜİȢ – ıĲȩțȠȢ ĮȡμȫȞ

ȀȩȜȜİȢ ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (3 mm) Ȓ ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ (12 mm) țĮȚ ʌȡȠĮȞĮμȚȖμȑȞȠȚ ıĲȩțȠȚ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ, șĮ
ĮȞĮμȚȖȞȪȠȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȠȣȢ, μİ μȘȤĮȞȚțȩ ĮȞĮįİȣĲȒȡĮ ıİ țĮșĮȡȐ
įȠȤİȓĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ İȡȖȐıȚμȠ, ȠμȠȚȠȖİȞȑȢ μİȓȖμĮ ıİ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡİȓ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ ȞĮ
ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȒıİȚ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ʌȒȟȘ ĲȘȢ.
5.5.4

ȆȜĮțȓįȚĮ

ǵȜĮ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ țȩȕȠȞĲĮȚ, șĮ ĲȡȣʌȫȞĲĮȚ țĮȚ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȡȖĮȜİȓĮ țĮȚ μİ
ĮțȡȓȕİȚĮ, ȫıĲİ ȠȚ ĲȠμȑȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠμĮȜȑȢ ȤȦȡȓȢ ȖȡȑȗȚĮ, țȐșİĲİȢ ıĲȚȢ ȐȜȜİȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȣȞ
ĮțȡȚȕȫȢ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ țĮȚ μİ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İʌİȞįȣȩμİȞȦȞ ĲȠȓȤȦȞ, ʌ.Ȥ. țȠȣĲȚȐ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȣįȡĮȣȜȚțȠȪȢ įȚĮțȩʌĲİȢ, ĮȞĮμȠȞȑȢ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ țȜʌ. țĮȚ İĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, șĮ
ȣȖȡĮȓȞȠȞĲĮȚ, ȫıĲİ Ș ʌȒȟȘ ĲȦȞ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȠμĮȜȐ țĮȚ ıȦıĲȐ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ
ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ĲȠȣȢ.
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5.6.1
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ǼʌȓıĲȡȦıȘ ʌȜĮțȚįȓȦȞ
Ȃİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ıİ țĲȚıĲȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ (ȜȚșȠįȠμȑȢ, ʌȜȚȞșȠįȠμȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȚįȫȞ, ĲȠȚȤİȓĮ
Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ)

ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 3.2.1 țĮȚ 4.5.3 ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȉȠȓȤȠȚ țĮȚ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȞȦʌȐ, ȤȦȡȓȢ țĮȞȑȞĮ ȓȤȞȠȢ ȞİȡȠȪ ıĲȚȢ İʌȚĳȐȞİȚȑȢ
ĲȠȣȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȩıȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ıĲȠ ʌȜĮțȓįȚȠ μİ ĲȠ μȣıĲȡȓ, ȫıĲİ ĲȠ ıĲȡȫμĮ ĲȠȣ
țȠȞȚȐμĮĲȠȢ ȞĮ ȑȤİȚ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ 15 mm țĮȚ μȑȖȚıĲȠ ıĲȚȢ İıȠȤȑȢ 20 mm, țĮȚ șĮ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ĲȠ ʌȜĮțȓįȚȠ ıĲȠȞ
ĲȠȓȤȠ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ, țĮȚ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ ȤĲȣʌȒμĮĲĮ μİ ĲȘȞ ȜĮȕȒ ĲȠȣ μȣıĲȡȚȠȪ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ
ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ.
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ıĲȡȫıİȚȢ ȖȪȡȦ-ȖȪȡȦ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ
(ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ), ȫıĲİ ȠȚ ĮȡμȠȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠȚ, ȚıȠʌĮȤİȓȢ, țĮĲĮțȩȡȣĳȠȚ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȚ.
ȂİĲȐ Įʌȩ țȐșİ ıĲȡȫıȘ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țİȞȐ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ țȠȞȓĮμĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȪıĲĮıȘȢ
ĮȜȜȐ μİ ȜȓȖȠ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Ȟİȡȩ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜİʌĲȩȡȡİȣıĲȠ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ıĲȠ țȠȞȓĮμĮ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ țĮȚ ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȩ, ȫıĲİ Ș İȡȖĮıȓĮ ȞĮ
İțĲİȜİıĲİȓ İȣțȠȜȩĲİȡĮ, ʌȡȑʌİȚ ȩμȦȢ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ȞĮ țĮșĮȡȚıĲȠȪȞ İȖțĮȓȡȦȢ Įʌȩ ĲĮ
ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ ȖȚĮĲȓ μİĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ, ĲȠ țĮșȐȡȚıμĮ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ įȪıțȠȜȠ,
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ țĮȚ ĮįȪȞĮĲȠ.

ȂȩȜȚȢ ĲȠ țȠȞȓĮμĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ Įʌȩ ĲĮ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ μİ ȕȠȪȡĲıĮ țĮȚ
ıĳȠȣȖȖȐȡȚ țĮȚ ȠȚ ĮȡμȠȓ ıİ ȕȐșȠȢ μİ ȜİʌĲȩ İȡȖĮȜİȓȠ.
Ǿ İȡȖĮıȓĮ șĮ İʌĮȞĮȜĮμȕȐȞİĲĮȚ țĮĲȐ ȠȡȚȗȩȞĲȚİȢ ȗȫȞİȢ țĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ țĲȣʌȒμĮĲĮ Ș
ȪʌĮȡȟȘ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȠȓȤȠȣ. ǵıĮ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ, șĮ
ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȜȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ.
ȈȘμİȓȦıȘ:

Ǿ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ țİȞȫȞ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȘȢ ıȘμĮıȓĮȢ ıİ İʌİȞįȪıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ ĲȠȓȤȦȞ
ıİ ȤȫȡȠȣȢ μİ ȣȖȡĮıȓĮ (ʌȜȣȞĲȒȡȚĮ, ȜȠȣĲȡȐ țȜʌ.), ȖȚĮĲȓ ıĲĮ țİȞȐ țĮĲĮțȡĮĲİȓĲĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ ʌȠȣ μİ
ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮʌȠțȠȜȜȐ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ.

Ǿ μȑșȠįȠȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȤȠȞįȡȫȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ ȡĮȕįȫıİȚȢ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ʌȜİȣȡȐ Ȓ
İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ.
5.6.2
Į)

Ȃİ țȩȜȜİȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ (ʌİȡȚȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ)
ȀȩȜȜĮ ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȑȦȢ 6 mm)
ȀĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȚ μİ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȡȚȫȞ ıĲȡȫıİȦȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-03-01-00.
ȉȠȓȤȠȚ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮıĲĮȡȦμȑȞȠȚ (ȕȜ. 5.5.2).
Ǿ țȩȜȜĮ șĮ İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ ıİ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȓȤȠȣ ȚıȠįȪȞĮμȘ ʌȡȠȢ 1,00 m² ʌİȡȓʌȠȣ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ
ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ Ȓ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ ȜİʌĲȒȢ ȠįȩȞĲȦıȘȢ, ıİ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ ȤȦȡȓȢ ȣȖȡĮıȓĮ, İʌȓʌİįȘ ȖȚĮ
İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ İțĲİșİȚμȑȞȠȣȢ ıİ ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ, μİ ʌȡȠıȠȤȒ ȫıĲİ ĲȠ μȑıȠ
ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȓʌȠȣ 3 mm țĮȚ ĲȠ μȑȖȚıĲȠ ıĲȚȢ İıȠȤȑȢ ȑȦȢ 6 mm.
Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĲĮ İʌȚȤȡȓıμĮĲĮ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ȟİȡȐ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ μİ Ȟİȡȩ țĮȚ ȞĮ ĮĳİșȠȪȞ
ȖȚĮ ȜȓȖȠ ȤȡȩȞȠ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮʌȠĲȚıĲȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ.
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ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ıĲȠȣȢ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĲȠȓȤȠȣȢ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ȟȘȡȐ, ıĲȠȣȢ İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ İʌȚțȡĮĲȠȪȞ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȥİțȐȗȠȞĲĮȚ İȜĮĳȡȐ țĮȚ ȞĮ ĮĳȒȞȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȜȓȖȠ
ȞĮ įȚĮʌȠĲȚıĲȠȪȞ ʌȡȚȞ ĲȠʌȠșİĲȘșȠȪȞ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ țȐĲȦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȐȞȦ μİ ĲȘȞ ȕȠȒșİȚĮ ĮʌȠıĲĮĲȫȞ
(ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ), șĮ ĮȜĳĮįȚȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ μİ ʌȓİıȘ țĮȚ İȜĮĳȡȩ țĲȪʌȘμĮ ĲȘȢ
ȟȪȜȚȞȘȢ ȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ıʌȐĲȠȣȜĮȢ, ȫıĲİ Ș İʌĮĳȒ ĲȠȓȤȠȣ, țȩȜȜĮȢ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ țĮȚ ıİ ȩȜȘ
ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚȐ ĲȠȣȢ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ʌȡȚȞ Ș țȩȜȜĮ ʌȒȟİȚ İȞĲİȜȫȢ, șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ μİ İȜĮĳȡȐ
țĲȣʌȒμĮĲĮ Ș ȪʌĮȡȟȘ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȠȓȤȠȣ.
ǵıĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ, șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ʌȐȜȚ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ țİȞȐ.
ȄİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țȩȜȜĮȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİ ȣȖȡȩ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.
ȕ)

ȀȩȜȜĮ ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ (ȑȦȢ 12 mm)
ǼĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ μİ ĲȚȢ İȟȒȢ įȚĮĳȠȡȑȢ.
ȅȚ țĲȚıĲȠȓ ĲȠȓȤȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚȤȡȚıμȑȞȠȚ μİ ĲȠ İʌȓȤȡȚıμĮ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȫĲȦȞ ıĲȡȫıİȦȞ ĲȘȢ
ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501- 03-03-01-00.
ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ıİ ĲȠȓȤȠȣȢ ȟȘȡȐȢ įȩμȘıȘȢ.
Ǿ țȩȜȜĮ șĮ İʌȚıĲȡȫȞİĲĮȚ μİ ıʌȐĲȠȣȜĮ ȕĮșȚȐȢ ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ ȠįȩȞĲȦıȘȢ.
ȉȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 6 mm. ȉȠʌȚțȐ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ țĮȚ
ıĲȠ ʌȜĮțȓįȚȠ ıĲȡȫμĮ țȩȜȜĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐȜȜȘ įȚİȪșȣȞıȘ, ȫıĲİ ıİ İıȠȤȑȢ ȞĮ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
țȩȜȜĮȢ ĲȠ ʌȠȜȪ ȑȦȢ ĲĮ 12 mm. ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ȪȖȡĮȞıȘ ĲȠȣ ĲȠȓȤȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, İțĲȩȢ ĮȞ ȠȚ
ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ ıȣȞȚıĲȠȪȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ.
ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș μȑșȠįȠȢ ȖȚĮ İȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ.

5.6.3

Ȃİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ıİ įȐʌİįĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȉȣȤȩȞ İȟȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌ.Ȥ. ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȉȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ șĮ İȓȞĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ 4.2.1 țĮȚ 5.5.3 ʌȚȠ ʌȐȞȦ țĮȚ ĲȠ μȑıȠ ʌȐȤȠȢ ĲȘȢ
İʌȓıĲȡȦıȘȢ įİȞ șĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ 30 mm.
Ǿ İʌȚĳȐȞİȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ șĮ įȚĮıĲȡȦșİȓ țȠȞȓĮμĮ șĮ ȥİțȐȗİĲĮȚ μİ Ȟİȡȩ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ȞĮ țȠȡİıĲİȓ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȑȤİȚ ȓȤȞȘ ȞİȡȠȪ.
ĬĮ įȚĮıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠįȘȖȠȓ ʌȜȐĲȠȣȢ ʌİȡȓʌȠȣ 50 mm, ȫıĲİ ȞĮ ȠȡȚıĲȠȪȞ ȠȚ ıĲȐșμİȢ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ȞĮ
įȚĮȚȡİșİȓ Ƞ ȤȫȡȠȢ ıİ ĲμȒμĮĲĮ ʌȠȣ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ ĲȘȞ įȚȐıĲȡȦıȘ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ ıĲĮ įȚĮıĲȡȦμȑȞĮ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĲμȒμĮĲĮ μȑıĮ ıĲȘȞ ȓįȚĮ İȡȖȐıȚμȘ ȘμȑȡĮ. ȈĲĮ
įȚĮıĲȡȦȞȩμİȞĮ μİ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ ĲμȒμĮĲĮ șĮ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țȐșİ İȓįȠȣȢ İȚįȚțȐ ĲİμȐȤȚĮ ĲȘȢ 4.4.3 ıĲȚȢ
ĲİȜȚțȑȢ ĲȠȣȢ șȑıİȚȢ (ıĲȐșμİȢ țĮȚ įȚȐĲĮȟȘ). ǹțȠȜȠȣșİȓ Ș įȚȐıĲȡȦıȘ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ,
(ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İʌȚʌİįȫȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ ʌȒȤȘ țĮȚ șĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲȩıȠ, ȫıĲİ ıĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȞĮ
μȘȞ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ȟİȡȩ), Ș İʌȓʌĮıȘ ĲıȚμȑȞĲȠȣ țĮȚ Ș ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ).
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ȗȣȖȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣȢ μİ İȜĮĳȡȚȐ ʌȓİıȘ țĮȚ țĲȪʌȘμĮ μİ ĲȘȞ ȟȪȜȚȞȘ ȜĮȕȒ ĲȠȣ μȣıĲȡȚȠȪ.
ȄİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țȠȞȚȐμĮĲȠȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİ ȕȡİȖμȑȞȠ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.
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ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ țİȞȫȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȚȐμĮĲȠȢ μİ İȜĮĳȡȩ
țĲȪʌȘμĮ.
ȆȜĮțȓįȚĮ ʌȠȣ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ șĮ ĮʌȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȦıĲȐ μİ ĮȡȚȐȞȚ (ĲıȚμȑȞĲȠ țĮȚ
Ȟİȡȩ) ʌȐȞȦ ıĲȠ ĲıȚμİȞĲȠțȠȞȓĮμĮ.
5.6.4

Ȃİ țȩȜȜİȢ ıİ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ıțȣȡȩįİμĮ

ȉȠ ıțȣȡȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȉȣȤȩȞ İȟȚıȦĲȚțȒ ıĲȡȫıȘ ʌ.Ȥ. ȖĮȡμʌȚȜȩįİμĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 3 İȕįȠμȐįȦȞ.
ȈĲȠ ıțȣȡȩįİμĮ șĮ įȚĮıĲȡȫȞİĲĮȚ ȣʌȩıĲȡȦμĮ Įʌȩ ĲıȚμȑȞĲȠ ʌȐȤȠȣȢ 20 mm. Ǿ ıĲȡȫıȘ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ
ȩʌȦȢ ıĲȠ 5.6.3, ĮȜȜȐ șĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİȤȒȢ, șĮ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ʌȠȣ șĮ İʌȚıĲȡȦșȠȪȞ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ șĮ
ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ ıĲİȖȞȫıİȚ ĲİȜİȓȦȢ, ȫıĲİ ĳĮȚȞȩμİȞĮ İȡʌȣıμȠȪ, ȡȘȖμĮĲȫıİȚȢ țȜʌ. ȞĮ İțįȘȜȦșȠȪȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ. ȉȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ șĮ įȚĮȕȡȑȤİĲĮȚ țĮȚ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȒȟȘ ĲȠȣ, ĮȜȜȐ țĮȚ
μȑȤȡȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȒȟİȚ ıȦıĲȐ țĮȚ ȞĮ μȘȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘμȚȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ İȡȖȠĲĮȟȓȠȣ.
ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ μİ țȩȜȜİȢ ȜİʌĲȒȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ 4.2.2 Ȓ ʌĮȤȚȐȢ ıĲȡȫıȘȢ ȩʌȦȢ ıĲȠ
4.2.2, μİ ĲȘȞ įȚĮĳȠȡȐ ȩĲȚ Ș ĮȞĮȖțĮȓĮ ʌȠıȩĲȘĲĮ țȩȜȜĮȢ șĮ ĮʌȜȫȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ țȐșİ ʌȜĮțȚįȓȠȣ
μİ İȚįȚțȩ μȣıĲȡȓ ȜİʌĲȒȢ ĲȡȚȖȦȞȚțȒȢ ȠįȩȞĲȦıȘȢ. ȉȠ ʌȜĮțȓįȚȠ șĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ «țȠȜȣμȕȘĲȩ» țĮȚ șĮ ȗȣȖȓȗİĲĮȚ
ıĲȘȞ șȑıȘ ĲȠȣ μİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ) μİ İȜĮĳȡȑȢ țȡȠȪıİȚȢ μİ ĲȘȞ ȜĮȕȒ ĲȠȣ μȣıĲȡȚȠȪ țĮȚ șĮ
ıȣȖțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȠ ȣʌȩıĲȡȦμĮ ıİ ȩȜȘ ĲȠȣ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȦȡȓȢ țĮȞȑȞĮ țİȞȩ.
ȄİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țȩȜȜĮȢ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮμȑıȦȢ μİ ȕȡİȖμȑȞȠ ıĳȠȣȖȖȐȡȚ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ ʌȡȚȞ ıĲİȖȞȫıİȚ Ș țȩȜȜĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ
ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ.
ȆȜĮțȓįȚĮ ʌȠȣ ĮțȠȪȖȠȞĲĮȚ țȠȪĳȚĮ șĮ ĮʌȠțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ țĮȚ șĮ ȟĮȞĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıȦıĲȐ.
ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ Ș ȪȖȡĮȞıȘ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ʌȜĮțȚįȓȦȞ İțĲȩȢ ĮȞ ĲȠ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ
țĮȚ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ.
Ǿ ȤȡȒıȘ țȩȜȜĮȢ ȜİʌĲȒȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ıİ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ Ȓ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ μİ
ȣȖȡĮıȓĮ.
5.6.5

ǹȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ʌȜĮțȚįȓȦȞ

ȅȚ ĮȡμȠȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĮʌȠıĲȐĲİȢ (ıĲĮȣȡȠȣįȐțȚĮ, ȜȐμİȢ țȜʌ.) țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ
İȣșȣȖȡĮμμȚıμȑȞȠȚ țĮȚ ȚıȠʌĮȤİȓȢ.
ȈȣȞȚıĲȐĲĮȚ ĲȠ ʌȐȤȠȢ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ 2 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ.
ȅȚ ʌĮȡĮȖȦȖȠȓ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȣ ȣȜȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ μİșȩįȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (ȤȣĲȐ ıİ țĮȜȠȪʌȚĮ,
ʌȡİııĮȡȚıĲȐ, İȟİȜĮıμȑȞĮ) ıȣȞȚıĲȠȪȞ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȐȤȘ ĮȡμȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ μİ ĮțȡȓȕİȚĮ.
ȉȠ ȖȑμȚıμĮ ĲȦȞ ĮȡμȫȞ ĮȣĲȫȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ μİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ įȚĮțȡȚĲȫȞ ĲμȘμȐĲȦȞ İʌȓıĲȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ 24
ȫȡİȢ μİĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ țĮȚ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮȜȐ țĮȚ șĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠıĲȐĲİȢ. ȉȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ
șĮ ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȘȞ 5.5.3 Ȓ 5.5.4 țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ μİ İȚįȚțȒ İȜĮıĲȚțȒ ıʌȐĲȠȣȜĮ țĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ įȚĮȖȫȞȚĮ ʌİȡȐıμĮĲĮ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ ȠȚ
ĮȡμȠȓ μȑȤȡȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȣȞİʌȓʌİįȠȚ μİ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ.
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ȂȩȜȚȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ ʌȒȗİȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ Įʌȩ ĲĮ ȟİȤİȚȜȓıμĮĲĮ țĮȚ
İȞįİȤȠμȑȞȦȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȡȩıșİĲȘ țĮĲİȡȖĮıȓĮ ıĲȠȣȢ ĮȡμȠȪȢ ʌ.Ȥ. ıĲȡȫıȚμȠ μİ ȜİȓȠ İȡȖĮȜİȓȠ, ȕȠȪȡĲıȚıμĮ
țȜʌ. ȂȩȜȚȢ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ ʌȒȟİȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȐ ȠȚ İʌȚĳȐȞİȚİȢ μİ ıĲİȖȞȩ țĮșĮȡȩ
ıĳȠȣȖȖȐȡȚ Ȓ ȪĳĮıμĮ.
ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȤȡȒıȘ İȚįȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ ĮȡμȠȜȠȖȒμĮĲȠȢ ʌ.Ȥ. İʌȠȟİȚįȚțȫȞ. Ǿ
İĳĮȡμȠȖȒ ĲȠȣȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ ĮȡμȠȜȩȖȘμĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȣȜȚțȐ ıĲȓȜȕȦıȘȢ, ĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘȢ țȜʌ. ĲȦȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ.
ǹȡμȠȓ μİĲĮȟȪ ĲȠȓȤȦȞ țĮȚ įĮʌȑįȦȞ șĮ țĮĲĮıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ ıĲȠ 5.6.6.
5.6.6

ǹȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ İʌȚıĲȡȫıİȦȞ

ȅȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ șĮ ĳșȐȞȠȣȞ μȑȤȡȚ ĲȘȞ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȤȡȒıİȦȢ ıĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȠ ȖȚĮ ĲȠ μȑȖİșȠȢ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ʌȜȐĲȠȢ țĮȚ șĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮȡμȠȓ įȚĮıĲȠȜȒȢ ʌȐȤȠȣȢ 6 mm ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıĲȚȢ İʌİȞįȪıİȚȢ-İʌȚıĲȡȫıİȚȢ
ıİ șȑıİȚȢ ĮȡμȠȞȚțȐ ıȣȞįȣĮıμȑȞİȢ μİ ĲȠȞ ıȤİįȚĮıμȩ ĲȦȞ ȩȥİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ, ȦȢ İȟȒȢ:
Į)

ȕ)

ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ
ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ:

1,00 m Įʌȩ ĲȚȢ ȖȦȞȓİȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ĮȞȐ 5,00 m ʌİȡȓʌȠȣ

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ:

ıĲȘ ȕȐıȘ țĮȚ ĲȘȞ ıĲȑȥȘ ʌȡȠİȟȠȤȫȞ, ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ țȐșİ ȠȡȩĳȠȣ țĮȚ ĮȞȐ 4,50 m ĲȠ
ʌȠȜȪ.

Ȉİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ:

ȩʌȦȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲĮ țĮȚ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ.

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ĲȠȓȤȦȞ
ȀĮĲĮțȩȡȣĳĮ:

ıĲȚȢ ȐțȡİȢ țĮȚ ĮȞȐ 4,50 m

ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ:

ıĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ ĲȠ įȐʌİįȠ țĮȚ ĮȞȐ 4,50 m ĲȠ ʌȠȜȪ.

Ȉİ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ:

ĮȜȜĮȖȒ ȣʌȠıĲȡȫμĮĲȠȢ țĮȚ ıȘμİȓĮ ʌȠȣ įȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ.

ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ μİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĮȜȜȐ țĮȚ μİ ĲĮ ȐȜȜĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞıȦμĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ĲȠȓȤȠȣȢ ʌ.Ȥ. ĳȦĲȚıĲȚțȐ ıȫμĮĲĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ĮȚıșȘĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȐȡĲȚȠ ĮʌȠĲȑȜİıμĮ.
Ȗ)

ǼȟȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ
ȈĲȘȞ İʌĮĳȒ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĲȠȓȤȠȚ, ıĲȪȜȠȚ țȜʌ.) țĮȚ ıİ țȐȞĮȕȠ ĮȞȐ 20,00 ȑȦȢ 25,00 m² μİ
μȒțȘ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 6,00 mm. ȈĲĮ İȚįȚțȐ ıȘμİȓĮ, ȩʌȦȢ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ.

į)

ǼıȦĲİȡȚțȑȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ įĮʌȑįȦȞ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓμİĲȡȠ țĮȚ ıĲȚȢ İʌĮĳȑȢ μİ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ĲȠȓȤȠȚ, ıĲȪȜȠȚ țȜʌ.), ıĲĮ țĮĲȫĳȜȚĮ ĲȦȞ
șȣȡȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ĮȞȠȚȖμȐĲȦȞ țĮȚ ĮȞȐ 20,00 m² țĮȚ μȒțȘ ȩȤȚ μİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 5,00 mm. ȈĲĮ İȚįȚțȐ
ıȘμİȓĮ, ȩʌȦȢ ıĲȠ (Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ įȚĮμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȠμȑȢ ĲȠȣ 2.4, ȚįȚĮȓĲİȡĮ İțİȓȞȠȚ ĲȦȞ įĮʌȑįȦȞ
μİ ʌȣțȞȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȫıĲİ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĲȣʌȒμĮĲĮ ʌȠȣ μʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮʌȠĳȜȠȚȫıİȚȢ.
ȅȚ ĮȡμȠȓ șĮ ȖİμȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȐ μİ μĮıĲȓȤİȢ ıȚȜȚțȩȞȘȢ, ʌȠȜȣȠȣȡİșȐȞȘȢ Ȓ ʌȠȜȣıȠȣȜĳȚįȓȦȞ, ȩʌȦȢ
ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ.
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ȆȡȠıĲĮıȓĮ

ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮμȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ μȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠμĮȜȒ ʌȒȟȘ ĲȦȞ țȠȞȚĮμȐĲȦȞ, ĲȘȢ țȩȜȜĮȢ, ĲȦȞ
ĮȡμȠȜȠȖȘμȐĲȦȞ țȜʌ. ʌ.Ȥ. țȐȜȣȥȘ μİ ȕȡİȖμȑȞĮ Ȓ ıĲİȖȞȐ ȤĮȡĲȚȐ, țȜİȓıȚμȠ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ȫıĲİ ȞĮ μȘȞ
įȘμȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚ ı’ ĮȣĲȠȪȢ ıȣȞșȒțİȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȟİȡȑȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȣȖȡȑȢ țȜʌ.
ǼȡȖĮıȓİȢ įȚȐıĲȡȦıȘȢ ȣʌȠıĲȡȦμȐĲȦȞ, İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıİ
ıȣȞșȒțİȢ ʌĮȖİĲȠȪ (ș < 4° C) Ȓ țĮȪıȦȞȠȢ (ș > 38° C).
ȂİĲȐ ĲȘȞ İʌȓıĲȡȦıȘ țĮȚ ȖȚĮ 24 ȫȡİȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȣȤĮȓĮ țĲȣʌȒμĮĲĮ țĮȚ
ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.
ȂİĲȐ șĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ μȩȞȠȞ ʌȐȞȦ ıİ İȚįȚțȠȪȢ įȚĮįȡȩμȠȣȢ Įʌȩ țȩȞĲȡĮ ʌȜĮțȑ Ȓ μȠȡȚȠıĮȞȓįİȢ.
ǹʌȩįȠıȘ ıİ țĮȞȠȞȚțȒ ȤȡȒıȘ μʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ μİĲȐ Įʌȩ 14 ȘμȑȡİȢ Ȓ ȩʌȦȢ ĮȜȜȚȫȢ ıȣȞȚıĲȐ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĲȦȞ
ıȣȖțȠȜȜȘĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȜĮțȚįȓȦȞ μİ ʌȡȩıșİĲİȢ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ʌ.Ȥ. ıĳȡȐȖȚıȘ ʌȩȡȦȞ, țȑȡȦμĮ, ıĲȓȜȕȦıȘ țȜʌ. μʌȠȡİȓ ȞĮ
ȖȓȞİȚ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȡȩıșİĲȘȢ İʌȓıĲȡȦıȘȢ.
ȉİȜİȚȦμȑȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ șĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ μȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ țĮșĮȡȑȢ țĮȚ ıİ
ȐȡȚıĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.

6

ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮʌȠįȠȤȒȢ ʌİȡĮȚȦμȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ

6.1

Ǽʌȓ ĲȩʌȠȣ ʌȠȚȠĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

ȀĮșȘμİȡȚȞȐ șĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ İȐȞ ĲĮ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȡȖĮıȓİȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țȠȪĳȚȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ țĮȚ ĲȘȞ įȚĮμȩȡĳȦıȘ
ıȦıĲȫȞ İȣșȪȖȡĮμμȦȞ ȚıȠʌĮȤȫȞ țĮȜȐ ȖİμȚıμȑȞȦȞ ĮȡμȫȞ țĮȚ İȐȞ ȠȚ İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ İʌȚıĲȡȫıİȚȢ ĲȦȞ
ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȠȤȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2.

6.2

ǹȞȠȤȑȢ

ȅȚ ĲİȜȚțȑȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ Įʌȩ 1 mm
țȐĲȦ Įʌȩ ȑȞĮ ıȚįİȡȑȞȚȠ ʌȒȤȘ μȒțȠȣȢ 1,00 m ĲȠʌȠșİĲȘμȑȞȠ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĮĲİȪșȣȞıȘ.
ȀĮĲĮıțİȣȑȢ μİ μİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ įİȞ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ

7

ǵȡȠȚ ȣȖİȓĮȢ – ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

7.1

īİȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǲȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡμȠȖȒ Ș ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȜȘʌĲȑĮ μȑĲȡĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ/ʌİȡȚȠȡȚıμȠȪ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ.
ǼʌȚıȘμĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 305/1996 "ǼȜȐȤȚıĲİȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡμȩȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Ȓ țȚȞȘĲȐ İȡȖȠĲȐȟȚĮ ıİ ıȣμμȩȡĳȦıȘ μİ ĲȘȞ ȅįȘȖȓĮ 92/57ǼȅȀ"
(ĭǼȀ 212/ǹ/29-8-96).

7.2

ȆȡȠıĲĮıȓĮ İȡȖĮȗȠμȑȞȦȞ

ǿıȤȪȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȩıĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ Ǽȁȅȉ ȉȆ 1501-15-04-01-00.
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ȉĮ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞĮ μȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȟĮȡĲȫȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ʌȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȘıȚμȠʌȠȚȠȪμİȞȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ ȠȚ İȡȖĮȗȩμİȞȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İĳȠįȚĮıμȑȞȠȚ
μİ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ μȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȂǹȆ):
ȆȓȞĮțĮȢ 1 – ȂȑıĮ ĮĲȠμȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

7.3

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ
İȞįȣμĮıȓĮ

Ǽȁȅȉ EN 863

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ȤİȡȚȫȞ
țĮȚ ȕȡĮȤȚȩȞȦȞ

Ǽȁȅȉ EN 388

ȆȡȠıĲĮıȓĮ
țİĳĮȜȚȠȪ

Ǽȁȅȉ EN 397

ȆȡȠıĲĮıȓĮ ʌȠįȚȫȞ

Ǽȁȅȉ EN ISO 20345

ȀĮșĮȡȚıμȩȢ ȤȫȡȦȞ İțĲȑȜİıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ İȡȖȠĲȐȟȚȠ

ȀĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲĮțĲȚțȐ ĮȞȐ İȕįȠμȐįĮ ȠȚ ȤȫȡȠȚ șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ, ȠμĮȜȒȢ țĮȚ ıȦıĲȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
ȂİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ İʌȓıĲȡȦıȘȢ ʌȜĮțȚįȓȦȞ, ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ǼʌȓȕȜİȥȘ, ĮȞȐ ĮȣĲȠĲİȜȑȢ ĲμȒμĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ, șĮ ĮʌȠıȪȡİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıμȩȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ țĮĲĮıțİȣȒȢ, șĮ
ĮʌȠμĮțȡȪȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ ʌİȡȓııİȥĮȞ, șĮ țĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮĲȫμĮĲĮ Įʌȩ ĲĮ țȠȞȚȐμĮĲĮ, șĮ
ĮʌȠțȠμȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȐȤȡȘıĲĮ ʌȡȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘ țĮȚ șĮ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ șĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
ĲȘȞ ıȣȞȑȤȚıȘ ĲȦȞ İʌȩμİȞȦȞ ıĲĮįȓȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ.
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ȉȡȩʌȠȢ İʌȚμȑĲȡȘıȘȢ

Ǿ İʌȚμȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ μȑĲȡĮ, ĮȞȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȜĮțȚįȓȦȞ (μİ ȕȐıȘ ĲȠ μȑȖİșȠȢ,
ĲȘȞ ȠμȐįĮ țĮĲȐĲĮȟȘȢ -group-, ĲȘȞ İʌȚĳĮȞİȚĮțȒ ȣĳȒ ț.Ȝ.ʌ.), ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲĮ țĮșȠȡȚıμȑȞĮ ıĲĮ ıȣμȕĮĲȚțȐ
ĲİȪȤȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ.
ǻİȞ İʌȚμİĲȡȠȪȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ, įȚȩĲȚ İȓȞĮȚ İȞıȦμĮĲȦμȑȞİȢ, ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ İȡȖĮıȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ ȣȜȚțȐ țĮȚ İȟȠʌȜȚıμȩȢ, Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȞȐȜȦıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ
ıȣμʌĮȡȠμĮȡĲȠȪıĮ įȡȐıȘ ĮʌĮȚĲȠȪμİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȠȣȢ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐ, įİȞ İʌȚμİĲȡȫȞĲĮȚ ȤȦȡȚıĲȐ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x Ǿ ʌȡȠμȒșİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮȞĮȜȫıȚμȦȞ Ȓ μȘ ȣȜȚțȫȞ
x Ǿ μİĲĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ĮʌȠșȒțİȣıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ İȞıȦμȐĲȦıȘ Ȓ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȑȡȖȠ
x Ǿ ĳșȠȡȐ țĮȚ ĮʌȠμİȓȦıȘ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ Ș ĮʌȩıȕİıȘ țĮȚ ȠȚ ıĲĮȜȓİȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıμȠȪ.
x Ǿ įȚȐșİıȘ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, İȟȠʌȜȚıμȠȪ țĮȚ μȑıȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒȢ.
x Ǿ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠȡȡȚμμȐĲȦȞ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȞ μİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ȠȡȚıĲȚțȒ ĮʌȩșİıȘ.
x Ǿ ʌȡĮȖμĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȣμȑȞȦȞ įȠțȚμȫȞ, İȜȑȖȤȦȞ țȜʌ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȑȞĲİȤȞȘ
İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȒ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ įȚȠȡșȦĲȚțȫȞ
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μȑĲȡȦȞ (İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȣȜȚțȐ) İȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ μȘ ıȣμμȠȡĳȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȠțȚμȑȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȑȖȤȠȣȢ.
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©

Ǽȁȅȉ

ȆĮȡȐȡĲȘμĮ A
ȉȣʌȚțȑȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ʌȜĮțȓįȚĮ
I.

ȆȜĮțȓįȚĮ ĲȠȓȤȠȣ

ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ ĲȠȓȤȠȣ șĮ İȓȞĮȚ İĳȣĮȜȦμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ Ǽȁȅȉ Ǽȃ 177, țĮȚ șĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ǻȠțȚμȒ

ǵȡȚĮ

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ (ȖȚĮ ȑȞĮ Ĳİμ.) (2 Ȓ 4 ʌȜİȣȡȑȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ {ȖȚĮ 10 Ĳİμ.) (20 Ȓ 40 Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98
ʌȜİȣȡȑȢ)

W-0.5%

ǹȞȠȤȒ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

W-5%

ǹȞȠȤȒ ĮʌȩțȜȚıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.5%

ǹȞȠȤȒ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

Į) ȀİȞĲȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ ȑȞĮȞĲȚ įȚĮȖȫȞȚĮȢ

±0.5%

ȕ) ȆȜİȣȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ

±0.5%
95% ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȜĮʌȫμĮĲĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ
ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ
İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ

ǼμĳȐȞȚıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ȪįĮĲȠȢ (țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

3%<Ǽ<0%

ǻİȓțĲȘȢ ĬȡĮȪıȘȢ ȃ/ mm²

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 100

İȜĮȤ. 20

ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ (țȜȓμĮțĮ Mohs)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 101

5 İȜȐȤȚıĲȠ

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ĲȡȚȕȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 154

īȡĮμμȚțȒ ĬİȡμȚțȒ ǻȚĮıĲȠȜȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 103

9.10-6 Ȁ-1

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĬİȡμȚțȐ ʌȜȒȖμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 104

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ȉȡȚȕȒȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 105

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȆĮȖİĲȩ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 202

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 122
ǼȜȐȤȚıĲȘ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ 2 țĮȚ Ǻ

II.

ȆȜĮțȓįȚĮ įĮʌȑįȠȣ

ȉĮ ʌȜĮțȓįȚĮ įĮʌȑįȠȣ șĮ İȓȞĮȚ μȘ İĳȣĮȜȦμȑȞĮ ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ
Ǽȁȅȉ Ǽȃ 176, șĮ
ıȣμμȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ μİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌİȡȓ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘȡȩĲȘĲĮȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ, ıȪμĳȦȞĮ μİ ĲȠ DIN 51097 țĮȚ șĮ
ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ:
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Ǽȁȅȉ

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ

ǻȠțȚμȒ

ǵȡȚĮ

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ (ȖȚĮ ȑȞĮ Ĳİμ.) (2 Ȓ 4 ʌȜİȣȡȑȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ ǻȚĮıĲȐıİȦȞ {ȖȚĮ 10 Ĳİμ.) (20 Ȓ 40 ʌȜİȣȡȑȢ)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

W-0.5%

ǹȞȠȤȒ ʌȐȤȠȣȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

W-5%

ǹȞȠȤȒ ĮʌȩțȜȚıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.5%

ǹȞȠȤȒ ĲȦȞ ȖȦȞȚȫȞ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

±0.6%

ǹȞȠȤȒ İʌȚʌİįȩĲȘĲĮȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

Į) ȀİȞĲȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ ȑȞĮȞĲȚ įȚĮȖȫȞȚĮȢ

±0.5%

ȕ) ȆȜİȣȡȚțȒ țĮμʌȣȜȩĲȘĲĮ

±0.5%
95% ĲȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ įİȞ șĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ İȜĮʌȫμĮĲĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ
ĲȘȞ İμĳȐȞȚıȘ ıȘμĮȞĲȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ
İʌȑȞįȣıȘȢ μİ ʌȜĮțȓįȚĮ

ǼμĳȐȞȚıȘ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 98

ǹʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮ ȪįĮĲȠȢ % țĮĲȐ ȕȐȡȠȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 99

μȑȖȚıĲȘ μİμ.Ĳİμ. 3.3

ǻİȓțĲȘȢ ĬȡĮȪıȘȢ ıİ N/mm2

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 100

İȜĮȤ. 27

ȈțȜȘȡȩĲȘĲĮ (țȜȓμĮțĮ Mohs)

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 101

6 İȜȐȤȚıĲȠ

ǹȞĲȠȤȒ ıĲȘȞ ĲȡȚȕȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 102

205 mm³ μȑȖȚıĲȠ

īȡĮμμȚțȒ ĬİȡμȚțȒ ǻȚĮıĲȠȜȒ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 103

9.10-6 Ȁ-1

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ĬİȡμȚțȐ ʌȜȒȖμĮĲĮ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 104

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȆĮȖİĲȩ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 202

ȃĮȚ

ǹȞĲȠȤȒ ıİ ȤȘμȚțȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ

Ǽȁȅȉ Ǽȃ 106

ȃĮȚ

ȂȑıȘ < 3%,
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Ǽȁȅȉ

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

20

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-2
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of dimensions
and surface quality -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ & ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ & ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-3
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of water
absorption --ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ.- ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȣįĮĲȠĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-4
Ceramic tiles – Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking
strength -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ. ȂȑȡȠȢ 4: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȠȣ μȑĲȡȠȣ įȚȐȡȡȘȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ įȣȞȐμİȦȢ
șȡĮȪıİȦȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-6
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of resistance
to deep abrasion. Unglazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ ȕĮșİȚȐ ĮʌȩĲȡȚȥȘ
μȒ İĳȣĮȜȦμȑȞȦȞ ʌȜĮțȚįȓȦȞ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-7 Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of resistance to
surface abrasion. Glazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ
ĮʌȩĲȡȚȥȘ. ǼĳȣĮȜȦμȑȞĮ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-8
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of linear
thermal expansion -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȖȡĮμμȚțȒȢ șİȡμȚțȒȢ įȚĮıĲȠȜȒȢ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-9
Ceramic floor and wall tiles. Method for determination of resistance
to thermal shock -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıİ șİȡμȚțȒ
ʌȡȠıȕȠȜȒ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-11
Ceramic tiles – Part 11: Determination of crazing resistance for
glazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ - ȂȑȡȠȢ 11: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȘ įȘμȚȠȣȡȖȓĮ
ĲȡȚȤȠİȚįȫȞ ȡȘȖμĮĲȫıİȦȞ ıİ İĳȣĮȜȦμȑȞĮ ʌȜĮțȓįȚĮ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-12
Ceramic floor and wall tiles - Method for determination of frost
resistance -- ȀİȡĮμȚțȐ ȆȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ȆȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ıĲȠȞ ʌĮȖİĲȩ

x

Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-13
Ceramic tiles - Determination of chemical resistance. -- ȀİȡĮμȚțȐ
ʌȜĮțȓįȚĮ - ȂȑȡȠȢ 13: ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ȤȘμȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ

x

Ceramic floor and wall tiles - Method for determination of chemical
Ǽȁȅȉ EN ISO 10545-14
resistance. Glazed tiles -- ȀİȡĮμȚțȐ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ. ȆȡȠıįȚȠȡȚıμȩȢ ĲȘȢ ȤȘμȚțȒȢ ĮȞĲȠȤȒȢ ǼĳȣĮȜȦμȑȞĮ ʌȜĮțȓįȚĮ țĮȚ ʌȜȐțİȢ

x

ȅįȘȖȓĮ 92/57/ǼǼ «ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȊȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ țĮȚ țȚȞȘĲȫȞ
ǼȡȖȠĲĮȟȓȦȞ»

x

ǼȜȜȘȞȚțȒ ȃȠμȠșİıȓĮ ıİ șȑμĮĲĮ ȣȖȚİȚȞȒȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (Ȇ.ǻ.17/96, Ȇ.ǻ.159/99 țȜʌ.).
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0703-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

1

Αντικείμενο εργασιών

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών
για την επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και την επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών
δαπέδων με μάρμαρο, γρανίτη ή άλλους φυσικούς λίθους σε συνηθισμένα κτιριακά έργα με υλικά ευρείας
χρήσης.
Οι κανόνες της παρούσας προδιαγραφής εφαρμόζονται στην κατασκευή επενδύσεων τοίχων κτιστών από
οποιοδήποτε υλικό (λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές κ.λπ.) με ή χωρίς επίχρισμα, από σκυρόδεμα με ή χωρίς
επίχρισμα και τοίχων ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες). Αφορούν επίσης τις επιστρώσεις
πατωμάτων από σκυρόδεμα με πλάκες μαρμάρου ή γρανίτη ή από άλλων φυσικών λίθων που παράγονται
με κοπή από μεγαλύτερους όγκους.
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη και οι λοιπές απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

7

31548

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Γενικά
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Θα χρησιμοποιηθούν πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη ή φυσικών λίθων με ονομαστικές διαστάσεις όπως
ορίζονται στη μελέτη και με ανοχές διαστάσεων σε κάθε μια από τις τρεις διαστάσεις που να μην υπερβαίνει
το 1,5 mm.
Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
"ΟΔΗΓΟΥ ΠΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - 1994" όσον αφορά τον τύπο, το φινίρισμα και
τη συναρμογή και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 583 ή ισοδύναμου.

4.2

Μάρμαρα - γρανίτες - φυσικοί λίθοι

Το μάρμαρο, ο γρανίτης ή οι άλλοι φυσικοί λίθοι θα λαμβάνονται από το ίδιο ορυχείο, με σταθερή χρωματική
γκάμα και νερά, για κάθε αυτοτελές τμήμα της κατασκευής, θα έχουν δε τα εξής χαρακτηριστικά:
α)

Oι πλάκες μαρμάρου, γρανίτη ή φυσικών λίθων θα επιλέγονται από δείγματα και καταλόγους των
παραγωγών τους με αισθητικά και τεχνικά κριτήρια.

β)

Tα τεχνικά κριτήρια αφορούν στην (α) απορρόφηση νερού, (β) στο ειδικό βάρος, (γ) αντοχή σε θλίψη
και (δ) αντοχή εφελκυσμού από κάμψη.

4.3

Χρώμα μαρμάρου/γρανίτη

To χρώμα του μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθεί θα ταιριάζει με τα δείγματα που έχουν εγκριθεί από τον
εργοδότη. Πλάκες με απότομες μεταβολές στο φόντο ή γενικά χαρακτηριστικά σημάδια και άλλες αποκλίσεις
από τα εγκεκριμένα δείγματα, θα αντικαθίστανται.
Στα παραρτήματα A και B δίνονται παραδείγματα προσδιορισμού των τεχνικών στοιχείων για μάρμαρο ή
γρανίτη.

4.4

Υφή και νερά μαρμάρου/γρανίτη

Η υφή και τα νερά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιηθεί θα ταιριάζει με τα δείγματα που έχουν εγκριθεί από
τον εργοδότη. Θα είναι καθαρό και χωρίς ελαττώματα τα οποία επηρεάζουν την αντοχή και την στερεότητα.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το μάρμαρο/ γρανίτης πρέπει να είναι γυαλισμένο και να έχει
προστασία έναντι γραφής με φαλτσοκομμένες ακμές 1 x 1 mm2 στις εκτεθειμένες πλευρές.

4.5

Τελείωμα μαρμάρου

Tο τελείωμα του μαρμάρου/ γρανίτη θα προδιαγράφεται από τη μελέτη και μπορεί να είναι χτενιστό, χτυπητό,
φυσικό, ματ, γυαλιστερό, αμμοβολισμένο κ.λπ., είτε μηχανής είτε επί τόπου στο έργο Tο βάθος τυχόν
χαράξεων θα ορίζεται από τη μελέτη.
Σε περίπτωση γυαλίσματος θα είναι γυαλισμένο στις εκτεθειμένες πλευρές και σε όλες τις ακμές. Θα
χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα δείγματα για την επιβεβαίωση της ποιότητας γυαλίσματος. Οι πίσω πλευρές
που χωνεύονται στις τελειωμένες εργασίες θα είναι όπως απαιτείται για να έχουν σωστή συναρμογή και/ ή
πρόσφυση όταν απαιτείται.
Το γυάλισμα θα είναι όπως στα εγκεκριμένα δείγματα.

4.6
α)

8
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Κονιάματα γενικής χρήσης
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Παρασκευάζονται επί τόπου και είναι κατάλληλα για στρώσεις μεγαλύτερες των 12 mm, από τσιμέντο
τύπου Portland και άμμο λεπτόκοκκη 0-1 mm ή μεσόκοκκη 0-3 mm σε αναλογία 1:3 ή 1:4.
β)

Έτοιμα κονιάματα – Κόλλες
Ειδικά έτοιμα κονιάματα - κόλλες με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, κατάλληλες για
επικόλληση μαρμάρων, γρανιτών στο εξωτερικό του κτιρίου ή σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία και
απλές κόλλες κατάλληλες για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία δύο τύπων:
i) λεπτής στρώσης μέσου πάχους 3 mm και μέγιστου 6 mm
ii) παχιάς στρώσης μέσου πάχους 6 mm και μέγιστου 12 mm.

4.7

Υλικά αρμολόγησης

α)

Παρασκευαζόμενα επί τόπου με τσιμέντο κοινό ή τσιμέντο λευκό και τυποποιημένη ενσακκισμένη
λεπτόκοκκη (0-1) χαλαζιακή άμμο σε αναλογία 1:1 και χρωματισμένα με χρωστικές έως 10% της
ποσότητας του τσιμέντου.

β)

Έτοιμα έγχρωμα κονιάματα πλήρωσης αρμών (αρμόστοκοι) απλοί ή εποξειδικοί, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του παραγωγού τους.

4.8

Διάφορα υλικά

α)

Πρόσθετα και πρόσμικτα βελτίωσης των ιδιοτήτων των κονιαμάτων τοποθέτησης, όπως π.χ.
συγκολλητικά,
αντισυρρικνωτικά,
ρευστοποιητικά,
στεγανοποιητικά,
από
παραγωγούς
πιστοποιημένους σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO 9001.

β)

Ειδικές μορφοποιημένες διατομές από εν θερμώ γαλβανισμένο μαλακό χάλυβα ή ανοδιωμένο
αλουμίνιο για κατασκευή απολήξεων, αρμών διαστολής, σκοτιών κ.λπ. από παραγωγούς
πιστοποιημένους κατά ISO 9001.

γ)

Μαστίχες σφράγισης αρμών, προδιαγραφών οριζόμενων στην αντίστοιχη προδιαγραφή, με την
πρόσθετη ιδιότητα να μην ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και την επικάθηση σκόνης με την
παρουσία υγρασίας και υδρατμών.

4.9

Καθορισμός των υλικών – δείγματα

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους και δείγματα εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και βεβαιώσεις
τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και διατίθενται όλα τα σχετικά
επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από
την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να
υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο
πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν
από την έναρξη των εργασιών, θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.10 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών
Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά
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συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι ανύψωσης ή μοχλοί χωρίς να προστατεύονται οι ακμές των πλακών
μαρμάρου με ξύλα ή άλλα κατάλληλα υλικά. Θα χρησιμοποιηθούν σαμπάνια με φαρδείς ιμάντες.

4.11 Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανιτών θα αποθηκεύονται σε ξύλινα κιβώτια ή σε παλέτες, καλυμμένες με πλαστική,
μη κηλιδούμενη μεμβράνη. Τα κιβώτια θα τοποθετούνται και θα στοκάρονται έτσι ώστε να κατανέμεται
ομοιόμορφα το βάρος και για να αποφεύγονται σπασίματα και ραγίσματα.
Οι αποθηκευμένες πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη θα προστατεύονται από καιρικές συνθήκες με αδιάβροχα
καλύμματα που δεν λερώνουν ή με σκέπαστρα αλλά με τρόπο που να αφήνεται αέρας να κυκλοφορεί γύρων
από τις πλάκες του μαρμάρου/ γρανίτη.
Η περιοχή αποθήκευσης θα είναι στεγνή και καθαρή. Τα υλικά θα παραλαμβάνονται πριν από τη χρήση τους
και θα προφυλάσσονται έναντι παγετού κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.
Κατά την μεταφορά οι ακμές των πλευρών μαρμάρου/ γρανίτη θα είναι κατάλληλα προστατευμένες με
ξύλινους τάκους ή άλλα μέσα για να αποτραπεί το λέρωμα ή το τρίψιμο των πλακών.
Tα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στήριγμα, έτσι ώστε να μη δέχονται
φορτία σε οριζόντια η κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και είναι προστατευμένα από την υγρασία και τους
ρύπους του εργοταξίου.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού με
εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.
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να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες επένδυσης τοίχων και επίστρωσης δαπέδων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη μπορούν να
αρχίσουν μετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων

-

κατασκευή των επιχρισμάτων

-

-

κατασκευή
εντοιχισμένων
ενδοδαπέδιων
συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων

κατασκευή υποστρωμάτων και απισωτικών στρώσεων δαπέδων

Επιπρόσθετα, οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων) θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η διαδικασία
πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου και της αρχής επίστρωσης κάθε δαπέδου, έτσι
ώστε να προκύψουν τα σχήματα, τα μεγέθη και η πλοκή των αρμών που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπ’όψη οι αρμοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρμοί διαστολής της
εργασίας όπως προσδιορίζονται πιο κάτω.
Αν τα πιο πάνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται έτσι ώστε
οι αρμοί των πλακών να είναι παράλληλοι στις κύριες διευθύνσεις των οικοδομικών στοιχείων,
ευθυγραμμισμένοι και κάθετοι μεταξύ τους και έτσι ώστε αρμοί δαπέδων και αρμοί τοίχων να συμπίπτουν. Οι
αρμοί των τοίχων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι και έτσι ώστε να μην προκύπτουν στο περίγραμμα των
χώρων, των κασών και στις γωνίες πολύ μικρά και ασύμμετρα κομμάτια πλακών.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ενσωματωθούν στους
τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να συνδυαστούν με τους αρμούς των πλακών για να προκύψει αισθητικά
και τεχνικά άρτιο σύνολο.
Οι χαράξεις θα υλοποιούνται με ράμματα και σήμανση στους τοίχους και τα δάπεδα έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα επίπεδα, οι ευθυγραμμίες, οι καθετότητες, η οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των
αρμών και των επενδύσεων, οι σωστές στάθμες και οι τυχόν απαιτούμενες κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη.
Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.
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O εργολάβος υποχρεούται να αφήσει όλα τα σημεία των ενσωματωμένων στους τοίχους και τα δάπεδα
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ακάλυπτα για την ολοκλήρωση τους, καθώς και για τις απαραίτητες
για τον εξοπλισμό των χώρων αναμονές σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, διαφορετικά οι
εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.5
5.5.1

Προετοιμασία
Γενικά

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ελέγχονται οι επιφάνειες, στις οποίες θα επιστρωθούν μάρμαρα και
γρανίτες, για να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές, είναι ομαλές, επίπεδες, γερές,
καθαρές, χωρίς σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους και παρουσιάζουν την απαιτούμενη για την πρόσφυση των
κονιαμάτων ή των άλλων συγκολλητικών υλών τραχύτητα.
Επιπρόσθετα, θα ελέγχεται ότι τα υποστρώματα των δαπέδων βρίσκονται στις σωστές στάθμες,
παρουσιάζουν την οριζοντιότητα ή τις κλίσεις που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου
και ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρεις και σωστά ενσωματωμένες στα υποστρώματα και δεν θα
προκαλέσουν ανωμαλίες. Διαφορετικά θα εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες για
την ικανοποίηση των συνθηκών αυτών από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Οι χώροι όπου θα εκτελεστούν εργασίες θα καθαρίζονται, θα καθορίζονται τα σημεία απόθεσης των υλικών,
θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός τους και θα τοποθετούνται τα απαραίτητα
αυτοφερόμενα ικριώματα τα οποία θα παρέχουν ασφαλή και σταθερά δάπεδα εργασίας.
Τοίχοι από γυψοσανίδες θα ασταρώνονται με βούρτσα με το αστάρι που συνιστά ο παραγωγός τους, ώστε
να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη πρόσφυση των συγκολλητικών υλικών σε όλη τους την επιφάνεια.
5.5.2

Παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων

α)

Το τσιμεντοκονίαμα επικόλλησης των πλακών θα είναι αναλογίας 1:3 ή 1:4 με λεπτόκοκκη 0-1 άμμο
συλλεκτή (θαλάσσης πλυμένη) ή λατομείου και θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα στην
απαιτούμενη για την διάστρωση ποσότητα, ώστε να χρησιμοποιείται από το συνεργείο πριν αρχίσει η
πήξη του.

β)

Το τσιμεντοκονίαμα βάσης θα είναι αναλογίας 1:3 με μεσόκοκκη 0-3 άμμο λατομείου και θα
παρασκευάζεται με την ίδια διαδικασία. Ο αναμικτήρας θα πρέπει να πλένεται καλά ανά 4 περίπου
ώρες και οπωσδήποτε μετά από κάθε χρήση, όταν παρασκευάζεται κονίαμα και των δύο ποιοτήτων
εναλλάξ.

γ)

Το τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος θα είναι αναλογίας 1:1 με λεπτόκοκκη ενσακκισμένη χαλαζιακή
άμμο. Η προσθήκη χρωστικής θα γίνεται σε σταθερή αναλογία με ακρίβεια για να μην προκύπτουν
διαφορές στο χρώμα. Η ανάμειξη θα γίνεται σε καθαρό μεταλλικό δοχείο εν ξηρώ και στη συνέχεια θα
προστίθεται νερό και θα αναδεύεται με μηχανικό αναδευτήρα.

5.5.3

Έτοιμα κονιάματα – κόλλες – στόκος αρμών

Κόλλες λεπτής στρώσης (3 mm) ή παχιάς στρώσης (12 mm) και προαναμειγμένοι στόκοι αρμολογήματος θα
αναμιγνύονται με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους, με μηχανικό αναδευτήρα σε καθαρά
δοχεία, έτσι ώστε να προκύπτει εργάσιμο, ομοιογενές μείγμα σε ποσότητα που μπορεί το συνεργείο να
χρησιμοποιήσει πριν αρχίσει η πήξη της.
5.5.4

Πλάκες

Όλες οι πλάκες θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαμορφώνονται με τα κατάλληλα εργαλεία και με
ακρίβεια, ώστε οι τομές να είναι ομαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και να εφαρμόζουν
ακριβώς μεταξύ τους και με τα άλλα στοιχεία των επενδυόμενων τοίχων (π.χ. κουτιά ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, υδραυλικοί διακόπτες, αναμονές σωληνώσεων) και εφ’ όσον απαιτείται, θα υγραίνονται,
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ώστε η πήξη των συγκολλητικών υλικών να γίνεται ομαλά και σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες των
παραγωγών τους.

5.6
5.6.1

Επίστρωση μαρμάρου γρανίτη κλπ
Με τσιμεντοκονίαμα σε κτιστούς τοίχους (λιθοδομές, πλινθοδομές όλων των ειδών, τοιχία
από σκυρόδεμα)

Το τσιμεντοκονίαμα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 3.2 και 4.5.1 της παρούσας προδιαγραφής.
Τοίχοι και πλακίδια ψεκάζονται με νερό, ώστε να είναι νωπά, χωρίς κανένα ίχνος νερού στις επιφάνειές τους.
Στη συνέχεια τοποθετείται τόση ποσότητα κονιάματος στην πλάκα με το μυστρί, ώστε το στρώμα του
κονιάματος να έχει μέσο πάχος 15 mm και μέγιστο στις εσοχές 20 mm, στη συνέχεια η πλάκα επικολλάται
στον τοίχο από κάτω προς τα πάνω, όπου με ελαφριά πίεση και χτυπήματα με την λαβή του μυστριού
ζυγίζεται στη θέση του.
Oι πλάκες τοποθετούνται κατά οριζόντιες στρώσεις γύρω-γύρω, ώστε οι αρμοί να είναι ευθυγραμμισμένοι,
ισοπαχείς, κατακόρυφοι και οριζόντιοι.
Μετά από κάθε στρώση γεμίζονται τα κενά μεταξύ τοίχου και πλακών με κονίαμα της ίδιας σύστασης αλλά με
λίγο περισσότερο νερό, ώστε να είναι λεπτόρρευστο.
Σημείωση:

Είναι δυνατό στο κονίαμα να προστεθεί ρευστοποιητικό και συγκολλητικό, ώστε η εργασία να
εκτελεστεί ευκολότερα, πρέπει όμως οι πλάκες να καθαριστούν εγκαίρως από τα ξεχειλίσματα
γιατί μετά την πήξη του κονιάματος, το καθάρισμα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, ενδεχομένως
και αδύνατο.

Μόλις το κονίαμα αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται τα πλακίδια από τα ξεχειλίσματα με βούρτσα και σφουγγάρι
και οι αρμοί σε βάθος με λεπτό εργαλείο.
Η εργασία επαναλαμβάνεται κατά οριζόντιες ζώνες και παράλληλα ελέγχεται με ελαφρά κτυπήματα η ύπαρξη
κενών μεταξύ πλακιδίων και τοίχου. Όσα πλακίδια κατά τον έλεγχο ακούγονται κούφια, αφαιρούνται και
τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά.
Σημείωση:

5.6.2
α)

Η πλήρωση των κενών είναι ιδιαίτερης σημασίας σε επενδύσεις εξωτερικών τοίχων και τοίχων
σε χώρους με υγρασία (πλυντήρια, λουτρά κλπ.), γιατί στα κενά κατακρατείται υγρασία που με
την πάροδο του χρόνου αποκολλά τις πλάκες.

Με κόλλες σε τοίχους (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)
Κόλλα λεπτής στρώσης (έως 6 mm)
Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισμένοι με επίχρισμα τριών στρώσεων σύμφωνα με την αντίστοιχη
προδιαγραφή.
Τοίχοι ξηράς δόμησης πρέπει να είναι ασταρωμένοι όπως αναφέρεται στο εδάφιο 4.5.
Η κόλλα επιστρώνεται σε επιφάνεια τοίχου ισοδύναμη προς 1 m2 περίπου με σπάτουλα τριγωνικής ή
ορθογωνικής λεπτής οδόντωσης, σε εσωτερικούς τοίχους χωρίς υγρασία, επίπεδη για εσωτερικούς
τοίχους εκτεθειμένους σε υγρασία και εξωτερικούς τοίχους, με προσοχή ώστε το μέσο πάχος της
επίστρωσης να είναι περίπου 3 mm και το μέγιστο στις εσοχές έως 6 mm.
Εφ’ όσον τα επιχρίσματα είναι πολύ ξερά, πρέπει να ψεκαστούν ελαφρά με νερό και να αφεθούν για
λίγο χρόνο ώστε να διαποτιστούν πριν από την επίστρωση της κόλλας.
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Τα πλακίδια στους εσωτερικούς τοίχους μπορούν να επικολληθούν ξηρά, στους εξωτερικούς
αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν πρέπει να ψεκάζονται ελαφρά και να αφήνονται για λίγο να
διαποτιστούν πριν τοποθετηθούν.
Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται από κάτω προς τα πάνω, αλφαδιάζονται και ζυγίζονται στην θέση
τους με πίεση και ελαφρό κτύπημα της ξύλινης λαβής της σπάτουλας, ώστε η επαφή τοίχου, κόλλας
και πλακών να είναι πλήρης και σε όλη την επιφάνειά τους.
Μετά την επίστρωση των πλακών και πριν η κόλλα πήξει εντελώς, πρέπει να ελέγχεται με ελαφρά
κτυπήματα η ύπαρξη κενών μεταξύ πλακών και τοίχου.
Όσες πλάκες ακούγονται κούφιες, αφαιρούνται και τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
κενά.
Ξεχειλίσματα κόλλας καθαρίζονται αμέσως με υγρό σφουγγάρι.
β)

Κόλλα παχιάς στρώσης (έως 12 mm)
Ακολουθείται ανάλογη εφαρμογή ως άνω με τις εξής διαφορές:

5.6.3

i.

Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισμένοι με το επίχρισμα των δύο πρώτων στρώσεων και
σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.

ii.

Η μέθοδος δεν συνιστάται σε τοίχους ξηράς δόμησης.

iii.

Η κόλλα επιστρώνεται με σπάτουλα βαθιάς ορθογωνικής οδόντωσης.

iv.

Το μέσο πάχος επίστρωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 mm. Τοπικά είναι δυνατό να προστίθεται
και στην πλάκα στρώμα κόλλας κατά την άλλη διεύθυνση, ώστε σε εσοχές να αυξάνεται το πάχος
της κόλλας το πολύ έως τα 12 mm. Δεν συνιστάται η ύγρανση του τοίχου και των πλακών, εκτός
αν οι οδηγίες του παραγωγού της κόλλας συνιστούν διαφορετικά.

v.

Η μέθοδος δεν συνιστάται για εξωτερικές επενδύσεις τοίχων.

Με τσιμεντοκονίαμα σε πατώματα από σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδομάδων, ενώ τυχόν εξισωτική στρώση (π.χ.
γαρμπιλόδεμα) πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 3 εβδομάδων.
Το τσιμεντοκονίαμα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 3.2 και 4.5.1 και με μέσο πάχος της
επίστρωσης να μην ξεπερνά τα 30 mm.
Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί κονίαμα ψεκάζεται με νερό τόσο, ώστε να κορεστεί χωρίς να έχει
ίχνη νερού.
Διαστρώνονται οδηγοί πλάτους περίπου 50 mm, ώστε να οριστούν οι στάθμες και οι τυχόν κλίσεις και να
διαιρεθεί ο χώρος σε τμήματα που διευκολύνουν την διάστρωση και επιτρέπουν την επίστρωση των πλακών
στα διαστρωμένα με τσιμεντοκονίαμα τμήματα μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Στα διαστρωμένα με
τσιμεντοκονίαμα τμήματα ενσωματώνονται κάθε είδους ειδικά τεμάχια στις τελικές τους θέσεις (στάθμες και
διάταξη). Ακολουθεί η διάστρωση τσιμεντοκονιάματος μεταξύ των οδηγών, το οποίο επιπεδώνεται
προσεκτικά με πήχη και αφήνεται να στεγνώσει τόσο, ώστε στην επιφάνεια να μην φαίνεται νερό, ακολουθεί
επίπαση τσιμέντου και η τοποθέτηση των πλακών.
Oι πλάκες ζυγίζονται στην θέση τους με ελαφριά πίεση και κτύπημα με την ξύλινη λαβή του μυστριού.
Ξεχειλίσματα κονιάματος καθαρίζονται αμέσως με βρεγμένο σφουγγάρι.
Κατά την επίστρωση εκτελείται έλεγχος των κενών μεταξύ πλακών και τσιμεντοκονιάματος με ελαφρό
κτύπημα.
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Πλάκες που ακούγονται κούφιες αποκολλούνται και τοποθετούνται σωστά με αριάνι (τσιμέντο και νερό)
πάνω στο τσιμεντοκονίαμα.
5.6.4

Αρμοί μεταξύ πλακών

Οι αρμοί των πλακών διαμορφώνονται με αποστάτες (σταυρουδάκια, λάμες κ.λπ.) και πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένοι και ισοπαχείς, το δε ελάχιστο πάχος τους συνιστάται να είναι 2 mm τουλάχιστον.
Οι παραγωγοί των πλακών ανάλογα του υλικού και της μεθόδου παραγωγής (χυτά σε καλούπια,
πρεσσαριστά, εξελασμένα) συνιστούν κατά περίπτωση και άλλα πάχη αρμών, τα οποία πρέπει να
ακολουθούνται με ακρίβεια.
Το γέμισμα των αρμών αυτών πρέπει να γίνεται μετά το πέρας διακριτών τμημάτων επίστρωσης και το
νωρίτερο 24 ώρες μετά την επίστρωση.
Οι αρμοί και οι πλάκες καθαρίζονται καλά και αφαιρούνται οι αποστάτες, ενώ το υλικό αρμολόγησης
παρασκευάζεται όπως καθορίζεται στα εδάφια 5.5.1 - 5.5.2.
Στην συνέχεια με ειδική ελαστική σπάτουλα και διαδοχικά διαγώνια περάσματα γεμίζονται προσεκτικά οι
αρμοί μέχρι να είναι συνεπίπεδοι με τις πλάκες.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται οι επιφάνειες από τα ξεχειλίσματα και
ενδεχομένως γίνεται πρόσθετη κατεργασία στους αρμούς π.χ. στρώσιμο με λείο εργαλείο, βούρτσισμα κ.λπ.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος πήξει καθαρίζονται πολύ καλά οι επιφάνειες με στεγνό καθαρό σφουγγάρι ή
ύφασμα.
Είναι δυνατό σε ειδικούς χώρους να γίνει χρήση ειδικών υλικών αρμολογήματος π.χ. εποξειδικά. Η χρήση
τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Πριν από το αρμολόγημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά στίλβωσης, αδιαβροχοποίησης κλπ. των
πλακών.
Αρμοί μεταξύ τοίχων και δαπέδων θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε σε
προηγούμενο εδάφιο.
5.6.5

Αρμοί διαστολής των επιστρώσεων

Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου θα φθάνουν μέχρι την επιφάνεια χρήσεως στο απαιτούμενο για το μέγεθος
του κτιρίου πλάτος και θα διαμορφώνονται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Επίσης θα προβλέπονται αρμοί διαστολής πάχους 6 mm τουλάχιστον στις επενδύσεις-επιστρώσεις σε
θέσεις αρμονικά συνδυασμένες με τον σχεδιασμό των όψεων και των δαπέδων, ως εξής:
α)

Εξωτερικές επενδύσεις τοίχων.
Κατακόρυφα:

1,00 m από τις γωνίες του κτιρίου και ανά 5,00 m περίπου.

Οριζόντια: στη βάση και την στέψη προεξοχών, στην πλάκα κάθε ορόφου και ανά 4,50 m το πολύ.
Σε ειδικά σημεία:
β)

όπως διαφορετικά υποστρώματα και σημεία που διέρχονται σωληνώσεις.

Εσωτερικές επενδύσεις τοίχων.
Κατακόρυφα:

στις άκρες και ανά 4,50 m.

Οριζόντια: στην επαφή με το δάπεδο και ανά 4,50 m το πολύ.
Σε ειδικά σημεία: όπως αλλαγή υποστρώματος και σημεία που διέρχονται σωληνώσεις.
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Οι αρμοί πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται
στους τοίχους π.χ. φωτιστικά σώματα, έτσι ώστε να προκύπτει αισθητικά και τεχνικά άρτιο
αποτέλεσμα.
γ)

Εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων.
Στην επαφή με κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.) και σε κάναβο ανά 20 - 25m2 με μήκη όχι
μεγαλύτερα των 6 mm. Στα ειδικά σημεία, όπως στο τμήμα (α).

δ)

Εσωτερικές επιστρώσεις δαπέδων
Στην περίμετρο και στις επαφές με κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.), στα κατώφλια των
θυρών και των άλλων ανοιγμάτων και ανά 20 m2 και μήκη όχι μεγαλύτερα των 5 mm. Στα ειδικά
σημεία, όπως στο τμήμα (α).
Οι αρμοί μπορούν να διαμορφώνονται με τις ειδικές διατομές, ιδιαίτερα εκείνοι των δαπέδων με πυκνή
κυκλοφορία ώστε τα πλακίδια να προστατεύονται από κτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν
αποφλοιώσεις.
Οι αρμοί θα γεμίζονται προσεκτικά με μαστίχες σιλικόνης, πολυουρεθάνης ή πολυσουλφιδίων, όπως
στην σχετική προδιαγραφή.
Πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη τυχόν απαίτηση για αντοχή σε ειδικές συνθήκες π.χ. αντοχή σε οξέα,
αλκάλια, βενζίνες, λάδια κλπ. και βάσει αυτών να επιλέγονται οι μαστίχες σφράγισης.

5.7

Ανέγερση και ανοχές

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το τοποθετούμενο μάρμαρο θα έχει ακρίβεια. Οι πλάκες μαρμάρου/
γρανίτη δεν θα πρέπει να φεύγουν αισθητά από την ευθυγράμμιση τους στους κάθετους και οριζόντιους
αρμούς. Κάθε πρόσοψη που θα εμφανίζει μη ικανοποιητική ή ανώμαλη επιφάνεια, θα αφαιρείται και θα
επιδιορθώνεται.
Οι ανοχές των τελειωμένων τοίχων θα είναι ως εξής:
Διάσταση

Ανοχές

Απόκλιση από το αλφάδιασμα

5 mm κάθε 6 m τρέχοντα ή σε ύψος 8 mm κάθε 12 m ή
περισσότερα τρέχοντα ή σε ύψος

Απόκλιση ως προς τη στάθμη

5 mm κάθε 6 m τρέχοντα 3 mm κάθε 12 m τρέχοντα
σύνολο r 12 mm σε κάθε θέση

Απόκλιση από την ευθυγράμμιση σε κάτοψη

r 8 mm σε κάθε θέση

Μετατόπιση στην ευθυγράμμιση των γειτονικών
5 mm κάθε 3 m τρέχοντα, 8 mm μέγιστων
πλακών σε κάθε αρμό

5.8

Καθαρισμός μαρμάρου/γρανίτη

Όλη η επιφάνεια επένδυσης μαρμάρου/ γρανίτη θα καθαρισθεί προσεκτικά. Σκόνες, κηλίδες και περισσεύον
κονίαμα θα αφαιρείται και το μάρμαρο θα μένει σε τέλεια κατάσταση.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόβουρτσας ή διαλυμάτων οξέων που
αποχρωματισμό. Θα χρησιμοποιούνται μη μεταλλικά εργαλεία για καθαρισμό.
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Προστασία

Οι επενδεδυμένοι τοίχοι θα προστατεύονται έναντι πιθανών ζημιών. Οι αίθουσες στις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση θα κλειδώνονται όταν πλέον δεν απαιτούνται άλλες εργασίες.
Όλες οι απαιτούμενες μέθοδοι προστασίας ή προληπτικά μέτρα κατά την περίοδο κατασκευών θα είναι
σύμφωνα με τις εντολές και απαιτήσεις του κατασκευαστή, και θα έχουν υλοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι
στις πλάκες δαπέδου δεν θα έχουν καμία ένδειξη χρήσης ή ζημίας κατά το χρόνο παραλαβής τους.
Δεν θα επιτραπεί η βάδιση στις πλάκες δαπέδου που έχουν μόλις τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 24 ωρών μετά την τοποθέτηση τους.
Η εργασία πλακόστρωσης με πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη θα προστατεύεται ώστε να αποτρέπεται το λέρωμα,
το ξεθώριασμα, η κηλίδωση και τυχόν ζημιές κατά την διάρκεια της κατασκευής.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Tα πλακίδια των φυσικών λίθων θα εγκρίνονται μέσω φύλλων υποβολής υλικών, τα οποία θα
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
-

Πληροφορίες προϊόντος από τον κατασκευαστή.

-

Aποτελέσματα δοκιμών ελέγχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.

-

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

-

Δείγματα κάθε προϊόντος.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη.
Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Καμιά ανοχή δε θα είναι αποδεκτή για εξαρτήματα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος στο εργοτάξιο

Θα πραγματοποιηθεί οπτική επιθεώρηση για να εξασφαλισθεί ότι :
-

Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη συμφωνούν με τις υποβολές υλικών.
Οι πλάκες μαρμάρου/ γρανίτη είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης
προδιαγραφής, τις συστάσεις του κατασκευαστή και τα εγκεκριμένα σχέδια.
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7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

©
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Έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις
ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96). Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες
Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 3 – Μέσα ατομικής προστασίας

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επίστρωσης, με βάση τα χαρακτηριστικά των
φυσικών λίθων (πάχος, διαστάσεις, προέλευση), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του
έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα Α
Τεχνικά στοιχεία μαρμάρων

Ιδιότητες

Απαιτήσεις

Πρότυπο δοκιμής

Απορρόφηση νερού

0,5%

ΕΛΟΤ 747

Ειδικό βάρος

3

ΕΛΟΤ 748

2

2600 kg/m

Αντοχή σε θλίψη

510 kg/cm

ΕΛΟΤ 750

Αντοχή εφελκυσμού από κάμψη

68 kg/cm2

ΕΛΟΤ 749

Σημείωση (μόνο για εξωτερικά μάρμαρα): Εάν η απορρόφηση είναι μικρότερη από 0.5% θα πρέπει να γίνει
δοκιμή της ανοχής του μαρμάρου σε συνθήκες παγετού.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009

Παράρτημα Β
Τεχνικά στοιχεία γρανιτών

Χαρακτηριστικά
Αντοχή σε θλίψη

Ελάχιστη Απαίτηση
1250 kg/cm

Ειδικό βάρος

2500 kg/m

Απορρόφηση νερού

0,5%

2

3

Πρότυπο δοκιμής
ΕΛΟΤ 750
ΕΛΟΤ 748
ΕΛΟΤ 743
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Βιβλιογραφία
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x

ΕΛΟΤ ΕΝ 583-4 Non-destructive testing. - Ultrasonic examination - Examination for
discontinuities perpendicular to the surface – Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση με υπερήχους Ασυνέχεια κάθετα στην επιφάνεια

x

ΕΛΟΤ EN 13755 Natural stone. Test methods. Determination of water absorption at atmospheric
pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας υπό
ατμοσφαιρική πίεση

x

ΕΛΟΤ EN 1936
Natural stone test methods. Determination of real density and apparent density
and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της πραγματικής
και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους

x

ΕΛΟΤ EN 12372 Natural stone test methods. Determination of flexural strength under concentrated
load -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό
συγκεντρωμένο φορτίο

x

ΕΛΟΤ EN 1926
Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- Μέθοδοι
δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη

x

ΕΛΟΤ EN 13888 Grouts for tiles. Definitions and specifications -- Ενέματα πλακιδίων - Ορισμοί και
προδιαγραφές παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων
Cladding with marble, granite and natural stones

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0704-00 «Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και
φυσικών λίθων» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προτύπου ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-04-00, ανέλαβε η Ειδική
Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές τεχνικών
έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-07-04-00 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009 από την
ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και έκδοσης
Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31565

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 5
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 7

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 7

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 8

4

Υλικά – κριτήρια αποδοχής ....................................................................................................... 8

4.1

Πλάκες από φυσικά πετρώματα ............................................................................................... 8

4.2

Υλικά παρασκευής κονιαμάτων επί τόπου.............................................................................. 9

4.3

Συστήματα στήριξης ................................................................................................................... 9

4.4

Υλικά σφράγισης ...................................................................................................................... 10

4.5

Καθορισμός των υλικών – δείγματα ....................................................................................... 10

4.6

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών (φυσικές πλάκες) ........................................ 10

4.7

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο ...................................................... 12

5

Μέθοδος κατασκευής................................................................................................................ 12

5.1

Συνεργείο ................................................................................................................................... 12

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών ....................................................................................................... 12

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή .................................................................................................. 13

5.4

Διατάξεις στερέωσης των πλακών με αγκύρια ..................................................................... 13

5.5

Συντονισμός ..............................................................................................................................15

5.6

Προετοιμασίες ........................................................................................................................... 15

5.7

Κατασκευή επενδύσεων .......................................................................................................... 15

5.8

Προστασία ................................................................................................................................. 15

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 16

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος.................................................................................................. 16

6.2

Ανοχές ........................................................................................................................................ 16

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ................................................. 16

7.1

Γενικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 16

7.2

Προστασία εργαζομένων ......................................................................................................... 16

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών.............................................................................. 17

3

31566

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009

8

©

ΕΛΟΤ

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 17

Παράρτημα A................................................................................................................................................... 19
Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 22

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31567

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών
λίθων

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 αφορά στην επένδυση εξωτερικών ή εσωτερικών
τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη σε κτιριακά έργα επιτρέπεται (εφόσον έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα
πετρώματα) να γίνεται

2

α)

Συγκολλητή με κονίαμα για μέγιστο ύψος 3,00m από το δάπεδο μόνο σε περιοχές του έργου όπου δεν
παρουσιάζονται μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές, θερμικές κρούσεις, πάντοτε με αρμούς μεταξύ
των πλακών 5mm τουλάχιστον και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία πεζών.

β)

Συγκολλητή με ειδικές κόλλες για μέγιστο ύψος 3,00m από τα δάπεδα σε τοίχους ξηρής δόμησης, με
πλακίδια επιφάνειας έως 0,05m και πάχους 5mm μόνο σε εσωτερικούς χώρους με υγρομετρία W/N
μικρότερη των 5gr/h όπου W οι παραγόμενοι υδρατμοί σε gr/h και Ν ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα σε
m3/h.

γ)

Με μηχανική στερέωση των πλακών με ειδικά μεταλλικά ολόσωμα ή ρυθμιζόμενα αγκύρια επί τοίχων
ικανών να παραλαμβάνουν τις προκαλούμενες από την επένδυση καταπονήσεις.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 Πρότυπο ενσωματώνει, μέσω παραπομπών,
προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή
αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ 583

External marble cladding construction --- Κατασκευή εξωτερικής επένδυσης
μαρμάρου

ΕΛΟΤ EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for
common cements. -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα

ΕΛΟΤ EN 13139

Aggregates for mortar -- Αδρανή κονιαμάτων

ΕΛΟΤ EN 1008

Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing
the suitability of water, including water recovered from processes in the
concrete industry, as mixing water for concrete. -- Νερό ανάμιξης
σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της
καταλληλότητας του νερού, συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται
από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό
ανάμιξης σκυροδέματος
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ΕΛΟΤ EN 12878

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or
lime. Specifications and methods of test -- Χρωστικές ύλες για το
χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον
ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 480-1

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1:
Reference concrete and reference mortar for testing. -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1:
Σκυρόδεμα αναφοράς και κονίαμα αναφοράς για τις δοκιμές.

ΕΛΟΤ EN 934-2

Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures – Part 2:
Definitions, requirements, conformity, marking and labelling. -- Πρόσθετα
σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Πρόσθετα σκυροδέματος –
Μέρος 2: - Ορισμοί απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Πλάκες από φυσικά πετρώματα

Οι πλάκες θα προέρχονται από λατομείο με πετρώματα συμπαγούς δομής που χρησιμοποιούνται
σύγχρονες μέθοδοι εξόρυξης, κοπής και επιφανειακής επεξεργασίας, ώστε να διατηρούν κατά το δυνατό
πιστότερα τις ιδιότητες του πετρώματος από το οποίο προέρχονται.
Πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, οι αποκοπτόμενοι όγκοι θα πρέπει να αφήνονται να εγκλιματιστούν στις
συνθήκες του περιβάλλοντος.
Το λατομείο πρέπει να είναι σε θέση να δώσει, εκτός από την σύνθεση (πέτρωμα) των πλακών υποχρεωτικά
και χαρακτηριστικές τιμές για την:
Χαρακτηριστικό
(α) φαινόμενη πυκνότητα

Ελάχιστη τιμή
≥ 2,50 gr/cm²

(β) σκληρότητα (αντίσταση σε επιφανειακή φθορά)

8

(γ) αντοχή σε θλίψη

≥ 510 kg/cm²

(δ) αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη

≥ 68 kg/cm²
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(ε) απορροφητικότητα σε νερό

≤ 0,5%

(στ) αντοχή σε παγετό όταν η υδατοαπορροφητικότητα υπερβαίνει τα 0,5%

Ναί

(ζ) αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και το φως

Ναί

(η) αντοχή στην φωτιά

Ναί

Επίσης θα είναι σε θέση να δώσει κατάλογο έργων με τις χρονολογίες κατασκευής τους, όπου έχουν
κατασκευαστεί επενδύσεις με πλάκες παραγωγής του για τον έλεγχο της αντοχής τους στον χρόνο.
Ο εργοδότης ύστερα από συνεννόηση θα μπορεί να επισκεφθεί το λατομείο και τις εγκαταστάσεις του
παραγωγού των πλακών.
Οι πλάκες επενδύσεων με αγκύρια συνιστάται για πρακτικούς λόγους:
(α) Να μην υπερβαίνουν το 1,00 m²
(β) Να προσκομίζονται έτοιμες σε σχήμα, μέγεθος, διαμόρφωση επιφανειών, ακμών κλπ. και μόνον τα
κομμάτια προσαρμογής να διαμορφώνονται στο εργοτάξιο με τα κατάλληλα μηχανήματα.
(γ) Να έχουν πάχος όσο προκύπτει από τους στατικούς υπολογισμούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
583 και ποτέ μικρότερο των 30 mm.
Το πάχος των πλακών με εγχάρακτη διακόσμηση θα μετράται στο βαθύτερο σημείο της χάραξης.
Πλάκες με διακόσμηση με διάτρηση πέραν του 10% θα δοκιμάζονται σε θλίψη και εφελκυσμό από κάμψη.

4.2

Υλικά παρασκευής κονιαμάτων επί τόπου

Θα επιτρέπεται η χρήση κονιαμάτων μόνο για την περίπτωση της παραγράφου 1α και εφόσον τα μάρμαρα
που χρησιμοποιούνται δεν πρόκειται να λεκιάσουν απ’ αυτά.
-

Τσιμέντο τύπου Portland σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1.
Άμμος κονιαμάτων Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13139, λεπτόκοκκη 0/1 mm, μεσόκοκκη 0/3 mm,
χονδρόκοκκη 0/5 mm.

-

Νερό Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.

-

Χρωστικές Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12878.

-

Πρόσθετα Προτύπου ΕΛΟΤ EN 480-1, Προτύπου ΕΛΟΤ EN 934-2.

Δηλαδή συγκολλητικά, στεγανοποιητικά, αντισυρρικνωτικά και ρευστοποιητές.

4.3
-

Συστήματα στήριξης
Αγκύρια πλακών από τον τρέχοντα κατάλογο πιστοποιημένου (ISO 9001) ειδικού κατασκευαστή,
κατασκευασμένα από:
(α)

ανοξείδωτο χάλυβα

(β)

φωσφορούχο ορείχαλκο

(γ)

γαλβανισμένα εν θερμώ

Τα αγκύρια διακρίνονται:
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Στα ολόσωμα όπως με ένδειξη (1) και (2) του σχήματος 11 τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να
έχουν και βάση έδρασης από το ίδιο μέταλλο.
Στα ρυθμιζόμενα διαφόρων τύπων, όπως των σχημάτων 2,3,4 ή με ένδειξη (5) του σχήματος 11
που στερούνται με βύσματα στην υποδομή.
Στα ρυθμιζόμενα με ένδειξη (4) του σχήματος 11 που στερούνται μηχανικά σε ειδικές προς τούτο
διάτρητες ράβδους (ένδειξη 3 των σχημάτων 11,13,14).

Τα τελευταία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον όταν αυτά ενσωματώνονται σε σκυρόδεμα και
επικαλύπτονται πλήρως από τσιμεντοκονιάματα.
Ο κατασκευαστής θα παρέχει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τις ανοχές ρύθμισης και στις τρεις
διαστάσεις, τις αντοχές για κάθετα και οριζόντια φορτία λειτουργίας και την αντοχή σε φωτιά (για
περίπτωση πυρκαγιάς στο κτίριο).
-

-

4.4

Συστήματα στερέωσης είτε μηχανικά, είτε χημικά θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους
ειδικών κατασκευαστών που είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 με κριτήριο τις αντοχές τους στα
φορτία σε σχέση και με το υπόβαθρο και την αντοχή τους στη φωτιά.
Όλα τα μεταλλικά στοιχεία (σκελετοί, αγκύρια, βίδες, πλέγματα οπλισμών κλπ.) που εφάπτονται δεν
θα αναπτύσσουν μεταξύ τους γαλβανικά φαινόμενα.

Υλικά σφράγισης

Τα υλικά σφράγισης θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα κριτήρια της Προτύπου “Αρμοί –
Αρμοσφράγιση – Αρμοκάλυψη” και οπωσδήποτε δεν θα διαποτίζουν τις πλάκες στα σημεία επαφής τους με
αυτές, ούτε θα προσκολλάται σε αυτά σκόνη.

4.5

Καθορισμός των υλικών – δείγματα

Οι φυσικές πλάκες θα καθορίζονται οπωσδήποτε με περισσότερα του ενός δείγματα από το ίδιο λατομείο
αλλά από διαφορετικούς όγκους, σε ικανοποιητικό μέγεθος και αν είναι πρακτικό σε φυσικό μέγεθος.
Τα δείγματα θα είναι αντιπροσωπευτικά του χρώματος, του σχήματος, του βαθμού και του είδους
επεξεργασίας των επιφανειών και των τυχόν απαιτουμένων υποδοχών για συνδέσμους.
Σημείωση:

Οι υποδοχές για τα αγκύρια θα κατασκευάζονται επιτόπου

Τα δείγματα θα συνοδεύονται από τα στοιχεία των παραγωγών και προμηθευτών τους και έγγραφό τους στο
οποίο να αναφέρονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των φυσικών πλακών και τα πρότυπα σύμφωνα με τα
οποία έχουν αυτές διαπιστωθεί, και από έγγραφο-δέσμευση ότι είναι σε θέση να παραγάγουν όλα τα είδη
των τεμαχίων όπως αυτά απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στις ποσότητες και στους χρόνους που
επιβάλλονται από το πρόγραμμα κατασκευής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής)
εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα ύστερα από την προσκόμιση δειγμάτων
σύμφωνα με τα πιο πάνω.
Ο καθορισμός των υλικών και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος
διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί
λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.6

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών (φυσικές πλάκες)

Θα προσκομίζονται προσδεμένες σε παλέτες, ταξινομημένες κατά μέγεθος με τα ειδικά τεμάχια χωρισμένα,
ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους κατά την τοποθέτηση.
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Επιπρόσθετα, τα ειδικά τεμάχια π.χ. θολίτες, κλειδιά, κορνίζες, κυμάτια, ποδιές, ανώφλια κλπ., θα είναι
κατάλληλα αριθμημένα ώστε:
-

Τα μεγέθη και τα σχήματά τους ανταποκρίνονται στα σχέδια και οι διαγωνισμοί των ορθογώνιων
παραλληλόγραμμων πλακών ή τετράγωνων δεν θα αποκλίνουν περισσότερο των 2,0mm.

-

Το πάχος θα είναι σταθερό με μέγιστη απόκλιση +/- 1,5m.

-

Το χρώμα, η επεξεργασία των επιφανειών και των

Δεν θα πρέπει να γίνονται γενικά δεκτές στο έργο, έγχρωμες φυσικές πλάκες που δεν αντέχουν στις ηλιακές
ακτίνες και ξεθωριάζουν με το χρόνο όπως ο ορειτασβεστίτης, πλάκες που ρυπαίνονται σημαντικά όπως ο
τραβερτίνης, πλάκες που το κονίαμα τοποθέτησης τις λεκιάζει, πλάκες που απορροφούν υγρασία και
διαλύονται όπως πορώδης γρανίτης, πλάκες που παρουσιάζουν στη δομή τους μειωμένη αντοχή και
κινδυνεύουν να ρηγματωθούν στις περιοχές που τοποθετούνται οι καβίλιες των αγκυρίων (ολόσωμα και
ρυθμιζόμενα), πλάκες που όταν απορροφούν νερό κυρτώνουν όπως τα μάρμαρα Τήνου και Κοζάνης.
Ανεξάρτητα του είδους του μαρμάρου δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές πλάκες που εμφανίζουν:
-

-

-

Κομμούς, δηλαδή ρήγματα που υπάρχουν στα πετρώματα και είναι διαταγμένα κάθετα προς τα νερά
του.
Ραγάδες «μπαρουτιές», δηλαδή τριχοειδείς ρωγμές που εμφανίζονται συνηθέστερα όταν η εξόρυξη
γίνεται με εκρηκτικά.
Κασίδες, δηλαδή στρώση άλλου ορυκτού όπου στην περιοχή τους παρουσιάζεται μειωμένη αντοχή.
Παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται στα λευκά μάρμαρα Διονύσου όπου περιλαμβάνονται πράσινες
στρώσεις μαρμαρυγία.

Επιπλέον τα μάρμαρα θα πρέπει αν έχουν κατάλληλη διαστρωμάτωση, δηλαδή οι πλάκες να είναι κομμένες
κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα νερά του μαρμάρου να έχουν διεύθυνση περίπου παράλληλη με την επιφάνεια
που επενδύεται.
Θα γίνεται έλεγχος ότι:
-

δεν έχουν προσμίξεις που επηρεάζουν τις αντοχές τους,

-

δεν έχουν ρηγματώσεις από την εξόρυξη, κοπή, επεξεργασία, παγετό και τη μεταφορά τους.

-

τα μεγέθη και τα σχήματά τους ανταποκρίνονται στα σχέδια και οι διαγώνιες των ορθογώνιων
παραλληλόγραμμων πλακών δεν αποκλίνουν περισσότερο από 2,0 mm,

-

το χρώμα, η επεξεργασία των επιφανειών και των ακμών τους είναι όπως τα δείγματα

-

το πάχος θα είναι σταθερό με μέγιστη απόκλιση +1,5 mm.

Τα λοιπά προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, θα ελέγχονται κατά την είσοδό
τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια, και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. οι σάκοι του τσιμέντου να είναι πρόσφατης
παραγωγής και στεγνοί, φύσιγγες και λοιπά δοχεία σφραγισμένα) οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα
επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο
εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
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Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Οι πλάκες θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο πάνω στις παλέτες σε ξερό καθαρό αποχετευόμενο χώρο και θα
είναι προφυλαγμένες από μηχανικές κακώσεις, λεκιάσματα από λάσπες και κονιάματα, και τον παγετό.
Επιπρόσθετα, τα ειδικά τεμάχια θα είναι διαχωρισμένα κατά την σειρά ενσωμάτωσής τους στο έργο, με
ξύλινους τάκους ανάμεσά τους και έτσι ώστε να φαίνεται η αρίθμησή τους και οι τυχόν υποδοχές για την
ανύψωση και μεταφορά τους.
Τα άλλα υλικά θα αποθηκεύονται όπως προσκομίζονται (συσκευασμένα ή χύμα) σε κατάλληλο στεγνό
αεριζόμενο χώρο με σκληρό δάπεδο έτσι, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να
προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή, τον παγετό και την προσβολή τους από κονιάματα,
λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές κακώσεις που μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο
εργοτάξιο.
Οι σάκοι των διαφόρων συνδετικών υλών σε μορφή σκόνης θα αποθηκεύονται χωριστά πάνω σε ξύλινες
παλέτες και έτσι ώστε να καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους.
Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται με τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή
τους.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής επενδύσεων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
(α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
(β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων,
μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση
(γ) να εγκαταστήσουν σε κατάλληλο στεγασμένο χώρο σταθερά μηχανήματα εγκοπής και διαμόρφωσης
των πλακών
(δ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση
(ε)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα

(στ) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και
όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Ευθύς ως ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής φέροντα οργανισμού τοίχων και σκελετών που θα
επενδυθούν στον όροφο ή το τμήμα του έργου και είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα φορτία κατασκευής
των επενδύσεων, έχουν απομακρυνθεί οι ξυλότυποι και έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των
προηγούμενων εργασιών και επιτρέπει ο επιβλέπων.
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Σημειώνεται ότι τα υπό επένδυση οικοδομικά στοιχεία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία πήξης
κονιοδεμάτων και κονιαμάτων, για να μην υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων ερπυσμού, να έχουν
φορτιστεί με τα ίδια φορτία και να έχουν δημιουργηθεί τα βέλη κάμψης.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου, έτσι ώστε να προκύψουν το τελικό επίπεδο της
επένδυσης, τα σχήματα, τα μεγέθη και η πλοκή των αρμών της όψης της επένδυσης που προσδιορίζονται
στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Αν τα πιο πάνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται έτσι,
ώστε το τελικό επίπεδο της επένδυσης να είναι κατακόρυφο και στην όψη οι αρμοί των πλακών να είναι
κατακόρυφοι και οριζόντιοι, ευθυγραμμισμένοι και κάθετοι μεταξύ τους και έτσι, ώστε οι αρμοί τοίχων να
συμπίπτουν με τους αρμούς των δαπέδων και να μην προκύπτουν στο περίγραμμα των τοίχων, των
ανοιγμάτων και στις γωνίες πολύ μικρά και ασύμμετρα κομμάτια.
Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπ’ όψη οι αρμοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρμοί διαστολής της
εργασίας όπως προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ 583 Κατασκευή εξωτερικής επένδυσης μαρμάρου.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ενσωματωθούν στους
τοίχους, έτσι ώστε να συνδυαστούν με τους αρμούς των πλακών για να προκύψει αισθητικά και τεχνικά άρτιο
σύνολο.
Οι χαράξεις θα υλοποιούνται με ράμματα και σήμανση στους τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα κατακόρυφα επίπεδα των επενδύσεων, οι ευθυγραμμίες, οι καθετότητες, η οριζοντιότητα
και η κατακορυφότητα των αρμών, οι σωστές στάθμες και οι τυχόν απαιτούμενες κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη.
Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

5.4
5.4.1

Διατάξεις στερέωσης των πλακών με αγκύρια
Γενικά

Η επιλογή της μορφής των αγκυρίων θα προσδιορίζεται:
-

Κυρίως από τη στατική μελέτη

-

Από την επάρκεια αντοχής των στοιχείων της υποδομής όπου θα στηριχθούν τα αγκύρια

-

Από την καθετότητα και επιπεδότητα των όψεων

-

Από τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις του έργου

-

5.4.2

Από την ανάγκη ή όχι προστασίας των όψεων από θερμομονωτικής και ηχομονωτικής πλευράς
(δημιουργία μεγαλύτερου ενδιάμεσου κενού).
Θέσεις στερέωσης των πλακών

Δύναται να γίνεται στους οριζόντιους αρμούς (σχήμα 5 και 6) ή στους κατακόρυφους αρμούς (σχήμα 7 και 8).
Μεταξύ των δύο θέσεων πρέπει να προτιμάται η πρώτη, όπου με αυτή:
-

-

Τα δυο κάτω αγκύρια παραλαμβάνουν το φορτίο της πλάκας και συγκρατούν την προηγούμενη από
κάτω, έναντι ανατροπής.
Τα δυο άνω συγκρατούν την πλάκα έναντι ανατροπής και παραλαμβάνουν το φορτίο της αμέσως
επόμενης από πάνω.
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Η στερέωση στους κατακόρυφους αρμούς γίνεται υποχρεωτική όταν χρησιμοποιούνται αγκύρια
τοποθετημένα σε κατακόρυφες διάτρητες ράβδους (σχήματα 11 έως 14) (εκτός εάν τοποθετηθούν οι ράγες
οριζόντια).
Η χρησιμοποίηση των ως άνω ράβδων καθίσταται απαραίτητη όταν η επένδυση στερεώνεται σε τοίχο με
μικτή κατασκευή (τοίχωμα-οπτοπλινθοδομή) όπου η οπτοπλινθοδομή λόγω μικρού πάχους δεν προσφέρεται
για στερέωση των αγκυρίων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει οι ράγες να στερεούνται μόνο σε φέροντα
στοιχεία.
5.4.3
α)

Υπόστρωμα επενδύσεων
Χρόνος εκτέλεσης των επενδύσεων
Μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί στον φέροντα οργανισμό και στους τοίχους πλήρωσης όλες οι
διεργασίες των κανονικών προβλεπόμενων παραμορφώσεων (π.χ. συστολές πήξεως, καθιζήσεις
κονιάματος δόμησης κλπ.).

β)

Υπόστρωμα οπτοπλινθοδομής
Δεν επιτρέπεται στερέωση επένδυσης σε δρομική οπτοπλινθοδομή συνήθους πάχους 10cm απλής ή
διπλής με ενδιάμεσο κενό με ή χωρίς θερμομονώσεις. Κανονικά θα πρέπει η οπτοπλινθοδομή να είναι
από συμπαγή τούβλα ή τούβλα με κατακόρυφες οπές, όπου τότε τα ολόσωμα αγκύρια θα πρέπει να
τοποθετηθούν κατά τη δόμηση μόνο όταν φέρουν πλάκες έδρασης όπως αυτά με ένδειξη (1) και (2)
του σχήματος 11.

γ)

Τοποθέτηση αγκυρίων
Τα ολόσωμα αγκύρια τοποθετούνται σε φωλιές που ανοίγονται σε σκυρόδεμα, διαμέτρου 40mm και
βάθος 80mm με ειδικό αντισυρρικνωτικού κονιάματος. Αντίστοιχη τοποθέτηση σε διάτρητη
οπτοπλινθοδομή δεν παρουσιάζει εξασφάλιση αντοχής, ιδίως για επένδυση μεγάλου βάρους ανά m2.
Τα ρυθμιζόμενα αγκύρια θα στερεούνται στο σκυρόδεμα με διογκούμενα με το βίδωμα ανοξείδωτα
μπουλόνια ή θα στερεούνται με χημικό τρόπο (τοποθέτηση στην οπή ειδικής φύσιγγας με χημική
γόμωση κολλητικής σύνθεσης). Μεταξύ των δύο προτιμότερη είναι η πρώτη γιατί αμέσως μπορούν να
τοποθετηθούν οι πλάκες.

5.4.4

Προετοιμασία των πλακών επένδυσης

Για τις εξωτερικές επενδύσεις το πάχος των πλακών θα είναι πάντοτε μεγαλύτερο των 30mm ώστε να
αντέχουν τα τοιχώματα των οπών που θα δεχθούν τις καβίλιες των αγκυρίων.
Οι οπές θα ανοίγονται με διαμαντοτρύπανο τοποθετημένο σε ειδική βάση που επιτρέπει την διάνοιξη της
οπής, κάθετα στην επιφάνεια του σόκορου και στο μέσο του πάχους αυτού.
Η απόσταση των οπών από τα άκρα θα ισούται με το 1/5 της πλευράς της πλάκας όπου τοποθετούνται. Η
απόσταση μεταξύ των οπών στην κάθετη πλευρά θα ισούται με τα 3/5 του μήκους της πλευράς (βλέπε και
σχήμα 12).
Η οπή στο σόκορο της πλάκας θα πρέπει να έχει διάμετρο κατά 3mm μεγαλύτερη της διαμέτρου της καβίλιας
και βάθος μεγαλύτερο κατά 5mm από το τμήμα της καβίλιας που εισχωρεί στην πλάκα, το οποίο δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερο των 25mm. (βλέπε και σχήματα 1,9,10).
5.4.5

Τοποθέτηση των πλακών

Η τοποθέτηση των πλακών επένδυσης θα γίνεται με κατάλληλη επιλογή αγκυρίων ώστε να δημιουργείται
ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους τουλάχιστον 20mm από την επιφάνεια της υποδομής ή από την
επιφάνεια της εξωτερικής θερμομονωτικής ή και ηχομονωτικής προστασίας των όψεων (βλέπε σχήματα
9,10,13,14).
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Μεταξύ των πλακών θα προβλέπεται αρμός, ο οποίος δεν σφραγίζεται ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη
κίνηση των αρμών στο χρόνο και να αποτρέπεται η επιβάρυνση των γειτονικών πλακών με πρόσθετα
φορτία. Το πάχος του αρμού θα πρέπει να προκύπτει έπειτα από σχετικούς υπολογισμούς. Πάντως το
ελάχιστο πάχος θα ισούται με το πάχος του στοιχείου Α των σχημάτων 2,3 και 4. Για την τοποθέτηση των
πλακών με τις καβίλιες τους, θα πρέπει να προηγηθεί:
-

-

Η τοποθέτηση στις άνω οπές με κόλληση του ειδικού πλαστικού πουκαμίσου (ένδειξη (6) στα σχήματα
1,2,4,11)
Να γεμίσουν οι κάτω οπές με λεπτόκοκκο κονίαμα ή άλλο κονίαμα πριν την εισαγωγή της καβίλιας
(βλέπε σχήμα 1).

Δεν επιτρέπεται τοποθέτηση πλακών των οποίων τα αγκύρια της μιας πλευράς στερεούνται σε σκυρόδεμα
και της άλλης σε οπτοπλινθοδομή.
Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται διαχωριστικό αρμός ή τοποθέτηση σε ράγες όπως του
σχήματος 141.

5.5

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου κατασκευής
επενδύσεων με φυσικές πλάκες.
Ο εργολάβος οφείλει να αφήσει όλα τα σημεία ελέγχου των ενσωματωμένων στους τοίχους και τα δάπεδα
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ακάλυπτα για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και τις απαραίτητες για
τον εξοπλισμό των χώρων αναμονές, σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, διαφορετικά οι
εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.
Επισημαίνεται ότι οι πλάκες δεν θα επιφορτίζονται από άλλα στοιχεία, τα οποία θα στερεώνονται ανεξάρτητα
στα οικοδομικά στοιχεία.

5.6

Προετοιμασίες

Οι προετοιμασίες για τις εργασίες 1α θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 583.
Οι προεργασίες για τις εργασίες 1β, θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στο Πρότυπο για τα πλακίδια.
Οι προεργασίες για τις εργασίες 1γ θα εκτελεστούν όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.4.

5.7

Κατασκευή επενδύσεων

Οι εργασίες 1α, θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 583.
Οι εργασίες 1β, θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 4.6.2, 4.6.5, 4.6.6 της Προτύπου πλακιδίων.
Οι εργασίες 1γ θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.4.

5.8

Προστασία

Θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή πήξη των κονιαμάτων, της κόλλας, των
αρμολογημάτων κλπ. π.χ. κάλυψη με βρεγμένα ή στεγνά πανιά ή χαρτιά, κλείσιμο των χώρων όπου
εκτελούνται εσωτερικές επενδύσεις, ώστε να μην δημιουργούνται σ’ αυτούς συνθήκες υπερβολικά ξερές ή
υπερβολικά υγρές κλπ.
Εργασίες διάστρωσης υποστρωμάτων και επενδύσεων με πλάκες θα διακόπτονται σε συνθήκες παγετού (θ
< 4° C) ή καύσωνος (θ > 38° C).
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Προστασία πλακών με πρόσθετες επιστρώσεις π.χ. σφράγιση πόρων, κέρωμα, στίλβωση κλπ. μπορεί να
γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των πλακών και των υλικών πρόσθετης επίστρωσης.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται μέχρι το τέλος του έργου, ώστε να παραδοθούν καθαρές και σε
άριστη κατάσταση.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας Προτύπου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ακεραιότητα των πλακών, στην σωστή
αγκύρωση, στα προσδιορισμένα κενά είτε στην ύπαρξη κούφιων πλακών και στην διαμόρφωση σωστών
ευθύγραμμων ισοπαχών αρμών είτε σφραγισμένων, είτε ανοιχτών, στην ενσωμάτωση όλων των στοιχείων
που προβλέπονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και οι επενδύσεις δεν αποκλίνουν από τις πιο
κάτω ανοχές.

6.2

Ανοχές

Οι τελικές επιφάνειες των πλακών δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες από 1 mm κάτω
από ένα σιδερένιο πήχη μήκους 3,00 m τοποθετημένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Κατασκευές με αποκλίσεις που ξεπερνούν την πιο πάνω δεν γίνονται αποδεκτές.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96. Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00,
στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα
προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών επένδυσης τοίχων με φυσικές πλάκες, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από
τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα
απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα
αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επενδυομένης επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά του εφαρμοζομένου υλικού (είδος, πάχος, διαστάσεις τεμαχίων και προέλευση), σύμφωνα
με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
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ελέγχους.
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Παράρτημα A
Σχήματα

n

πλάκα εδραζόμενη
στο στήριγμα

καβίλια στηρίγματα

Κ
p

αεροβαλβίδα Α των
σχημάτων 2,3,4
πλαστικό πουκάμισο

h
Κ = 25 + 5MM
F = Φ καβίλιας + 3 mm

ΣΧΗΜΑ 2

κάτω πλάκα
εξασφαλιζόμενη έναντι
ανατροπής

o|

F

ΣΧΗΜΑ 1

|m

ΣΧΗΜΑ 3

ΣΧΗΜΑ 4
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ΣΧΗΜΑ 8

ΣΧΗΜΑ 5

Κ = 25 + 5MM
F = Φ καβίλιας + 3 mm
ΣΧΗΜΑ 9
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g
c

f
e

d

ΣΧΗΜΑ 11

ΣΧΗΜΑ 12

e

f

e

ΣΧΗΜΑ 13

h

ΣΧΗΜΑ 14
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Βιβλιογραφία
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x

ΕΛΟΤ EN 1936
Natural stone test methods. Determination of real density and apparent density
and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της πραγματικής
και φαινομένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους

x

ΕΛΟΤ EN 12372 Natural stone test methods. Determination of flexural strength under concentrated
load -- Μέθοδοι δοκιμής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη υπό
συγκεντρωμένο φορτίο

x

ΕΛΟΤ EN 1926
Natural stone test methods. Determination of compressive strength -- Μέθοδοι
δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη

x

ΕΛΟΤ EN 1469
Natural stone products. Slabs for cladding. Requirements -- Προϊόντα από
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις – Απαιτήσεις

x

ΕΛΟΤ EN 1341
Slabs of natural stone for external paving. Requirements and test methods -Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 13755 Natural stone. Test methods. Determination of water absorption at atmospheric
pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της υδατοαπορροφητικότητας υπό
ατμοσφαιρική πίεση

x

ΕΛΟΤ EN 1925
Natural stone test methods. Determination of water absorption coefficient by
capillarity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης νερού
δια τριχοειδών

x

ΕΛΟΤ EN 12371 Natural stone test methods. Determination of frost resistance -- Μέθοδοι δοκιμής
φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντοχής σε παγετό

x

ΕΛΟΤ EN 12524 Building materials and products. Hygrothermal properties. Tabulated design
values -- Κτιριακά υλικά και προϊόντα - Υγροθερμικές ιδιότητες - Πινακοποιημένες τιμές σχεδιασμού

x

ΕΛΟΤ EN 14066 Natural stone test methods. Determination of resistance to ageing by thermal
shock -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της αντίστασης σε γήρανση με θερμικό
πλήγμα

x

ΕΛΟΤ EN 13919 Natural stone test methods. Determination of resistance to ageing by SO$d2
action in the presence of humidity -- Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός της
αντίστασης σε γήρανση υπό την επίδραση SO2 παρουσία υγρασίας

x

ΕΛΟΤ EN 14149 Packaging. Complete, filled transport packages and unit loads. Impact test by
rotational drop -- Συσκευασία - Πλήρεις και γεμάτες συσκευασίες μεταφοράς και μονάδες φορτίων Δοκιμή κρούσης με περιστροφική πτώση

x

ΕΛΟΤ EN 13364 Natural stone test methods. Determination of the breaking load at dowel hole -Μέθοδοι δοκιμής φυσικών λίθων - Προσδιορισμός του φορτίου θραύσης στην οπή αγκύρωσης

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

AFNOR P 65-202 Επενδύσεις τοίχων με λεπτές πλάκες στερεούμενες μηχανικά (DTU 552)

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0706-01 «Δάπεδα με μοκέτα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-06-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

31588
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 5
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 7

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 7

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 8

3.1

Ορολογία αναφορικά με τις κλωστές των μοκετών ................................................................ 8

3.2

Ορολογία αναφορικά με το βελούδο ........................................................................................ 9

3.3

Ορολογία αναφορικά με την πίσω όψη της μοκέτας ............................................................ 10

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής ........................................................................ 11

4.1

Χρησιμοποιούμενες ίνες για τις κλωστές μορφοποίησης μοκετών ................................... 11

4.2

Κανόνες και απαιτήσεις ποιότητας ........................................................................................ 12

4.3

Καθαρισμός των υλικών – δείγματα ....................................................................................... 16

4.4

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών....................................................................... 17

4.5

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο .................................... 17

5

Μέθοδος κατασκευής................................................................................................................ 17

5.1

Συνεργείο ................................................................................................................................... 17

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών ....................................................................................................... 17

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή .................................................................................................. 18

5.4

Συντονισμός ..............................................................................................................................18

5.5

Τοποθέτηση ............................................................................................................................... 18

5.6

Προστασία ................................................................................................................................. 19

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ......................................................................... 19

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος.................................................................................................. 19

6.2

Ανοχές ........................................................................................................................................ 19

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ................................................. 20

7.1

Γενικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 20

7.2

Προστασία εργαζομένων ......................................................................................................... 20

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών.............................................................................. 20

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 20

3

31589

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 20

4

31590
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Δάπεδα με μοκέτα

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 αναφέρονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά για
τη μορφοποίηση μοκετών καθώς και οι απαιτήσεις ποιότητας, ώστε οι μοκέτες να είναι δυνατόν να
ικανοποιήσουν το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα που αρμόζει στους χώρους που θα τοποθετηθούν και
συγχρόνως να παρουσιάζουν τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο, χωρίς βέβαια να παραλείπεται η ακουστική
άνεση των χώρων και η ασφάλεια του κοινού έναντι φωτιάς.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ISO 8543

Textile floor coverings. Methods for determination of mass -- Τάπητες.
Μέθοδοι προσδιορισμού μάζας

ΕΛΟΤ ISO 1765

Machine-made textile floor coverings -- Determination of thickness -Μηχανοποίητοι τάπητες. Προσδιορισμός πάχους.

ΕΛΟΤ ISO 1766

Textile floor coverings -- Determination of thickness of pile above the
substrate -- Τάπητες. Προσδιορισμός του πάχους του πέλους άνωθεν του
υποστρώματος.

ΕΛΟΤ EN 986

Textile floor coverings. Tiles. Determination of dimensional changes due to
the effects of varied water and heat conditions and distortion out of plane -Καλύμματα δαπέδων από ύφασμα - Πλακίδια - Προσδιορισμός των
διαστασιακών μεταβολών οφειλομένων σε διάφορες επιδράσεις υδατικών
και θερμικών συνθηκών και της υποκύρτησής τους

ΕΛΟΤ EN ISO 10140-4

Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 4: Measurement procedures and requirements -- Ακουστική Εργαστηριακές μετρήσεις ηχομόνωσης δομικών στοιχείων κτιρίων. - Μέρος
4: Διαδικασίες μετρήσεων και απαιτήσεις

DIN 54345-1

Testing of textiles; electrostatic behaviour; determination of electrical
resistance -- Δοκιμές ηλεκτροστατικής συμπεριφοράς υφαντών.
Προσδιορισμός ηλεκτρικής αντίστασης

δοκιμές
ΕΛΟΤ ISO 105-B01

Textiles -- Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light:
Daylight -- Υφαντά. Δοκιμές σταθερότητας χρωματισμού. - Μέρος Β01:
Σταθερότητα χρωματισμού υπό φυσικό φωτισμό

7
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ΕΛΟΤ ISO 105-C07

Textiles -- Tests for colour fastness - Part C07: Colour fastness to wet
scrubbing of pigment printed textiles -- Υφαντά. Δοκιμές σταθερότητος
χρωματισμού. - Μέρος C07: Αντοχή σε τρίψιμο σε υγρή κατάσταση υφαντών
βαμμένων με εμποτισμό ή με εκτύπωση

ΕΛΟΤ ISO 3415

Textile floor coverings -- Determination of thickness loss after brief,
moderate static loading -- Τάπητες. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά
από σύντομη, ήπια στατική φόρτιση.

ΕΛΟΤ ISO 3416

Textile floor coverings -- Determination of thickness loss after prolonged,
heavy static loading -- Τάπητες. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά από
παρατεταμένη, ισχυρή στατική φόρτιση.

ΕΛΟΤ EN 685

Resilient and laminate floor coverings - Classification -- Ελαστικές
επιστρώσεις δαπέδων - Κατάταξη

ΕΛΟΤ ISO 6925

Textile floor coverings -- Burning behaviour -- Tablet test at ambient
temperature -- Υφαντά υλικά επίστρωσης δαπέδων. Συμπεριφορά στην
καύση. Δοκιμή πινακίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΕΛΟΤ ISO 2551

Machine-made textile floor coverings -- Determination of dimensional
changes due to the effects of varied water and heat conditions -Μηχανοποίητα υφαντά επίστρωσης δαπέδων. Προσδιορισμός μεταβολών
διαστάσεων λόγω μεταβολής συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας

ΕΛΟΤ ISO 140-7

Acoustics -- Measurement of sound insulation in buildings and of building
elements -- Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors - Ακουστική. Μέτρηση ηχητικής μόνωσης σε κτίρια και δομικά υλικά. Μέρος
7: Εργοταξιακές μετρήσεις ηχητικής μόνωσης δαπέδων έναντι κρούσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Ορολογία αναφορικά με τις κλωστές των μοκετών

3.1.1

Απλή κλωστή

Είναι ένα συνεχές σύνολο από το πλέον απλό υλικό υφάνσεως που απαρτίζεται:

8

-

Από ένα ορισμένο αριθμό μη συνεχών ινών που διατηρούνται μεταξύ τους με στρίψιμο

-

Από ένα ορισμένο αριθμό ινών μεγάλου μήκους
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3.1.2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

Κλωστή RETORS

Κλωστή που αποτελείται από πολλές απλές κλωστές, οι οποίες έχουν μεταξύ τους στριφθεί.
3.1.3

Τίτλος (Title)

Γραμμική μάζα μίας ίνας ή μίας κλωστής.
3.1.4

TEX (μονάδα έκφρασης του τίτλου)

Γραμμική μάζα ενός χιλιομέτρου κλωστής εκφραζόμενης σε γραμμάρια.
3.1.5

DENIER (d)

Γραμμική μάζα εννέα χιλιομέτρων κλωστής σε γραμμάρια.
3.1.6

Στιμόνι (chaine)

Είναι το σύνολο των κλωστών που τοποθετούνται στον κύλινδρο του αργαλειού σε μεγάλη μεταξύ τους
πυκνότητα, σ’ όλο το μήκος του κυλίνδρου και σε μήκη που μπορούν να φθάσουν πολλές δεκάδες μέτρα.
3.1.7

Υφάδι (trame)

Είναι η κλωστή που περνάει εγκάρσια των κλωστών του στιμονιού, διαδοχικά πάνω κάτω. Το πέρασμα του
υφαδιού γίνεται με την βοήθεια της σαίτας (navette), στην οποία είναι ενσωματωμένο το καραούλι με την
κλωστή υφαδιού (σχήμα 1).

3.2
3.2.1

Ορολογία αναφορικά με το βελούδο
Βελούδο μπούκλα (velours bougle)

Πρόκειται για ένα σύστημα ύφανσης μοκέτας, όπου η κλωστή του υφαδιού εξέχει του στιμονιού και γυρίζει
από μία λεπτή μεταλλική ράβδο (verge).
3.2.2

Βελούδο κομμένο (velours coupe-teuft ή tuft) ή θυσανωτή μοκέτα

Αφού η κλωστή του υφαδιού γυρίσει γύρω από την ράβδο, κόβεται με το μαχαίρι, οπότε σχηματίζονται
κλωστές κάθετες προς το επίπεδο της μοκέτας, ελεύθεροι θύσανοι (teuft ή tuft).
3.2.3

Βελούδο μπούκλας και κομμένο (velours coupe-boucle,cut loop)

Πρόκειται για μία μοκέτα, η οποία από την φάση κατασκευής της, αποτελείται από μπούκλες και τούφες
(teuft ή tuft), διαφορετικών μηκών για σχηματισμό σχεδίων.
3.2.4

Απόσταση βελόνων jauge

Η πυκνότητα των μπουκλών ή των τουφών εξαρτάται από την μεταξύ τους απόσταση των βελόνων που
περνάνε την κλωστή της μπούκλας.
Μετριέται σε κλάσμα της ίντσας.
Οι πλέον συνήθεις αποστάσεις είναι:
-

1/8 ή 5/32 που αντιστοιχούν σε 31,4 και 25,2 βελόνες ανά dm (μέση jauge)
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-

1/10 που αντιστοιχεί σε 39,4 βελόνες ανά dm (λεπτή jauge)

-

5/16 που αντιστοιχεί σε 12,6 βελόνες ανά dm (χονδρή jauge)

3.2.5

©

ΕΛΟΤ

Μοκέτα βελούδου ξυρισμένη (velours rase tip, sheared)

Πρόκειται για μοκέτα με μπούκλες, των οποίων οι κορυφές έχουν ξυρισθεί.
3.2.6

Ολική μάζα του βελούδου ανά μονάδα επιφάνειας

Είναι το σύνολο της μάζας των ινών ή κλωστών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του βελούδου,
περιλαμβανομένου και αυτού που περιβάλλει το υπόστρωμα (βλ.εδάφιο 3.3 της παρούσας προδιαγραφής).
3.2.7

Πάχος του χρήσιμου βελούδου

Η διαφορά μεταξύ του πάχους πριν και μετά «το ξύρισμα» των μπουκλών υπό την άσκηση πίεσης 0,2
gr/mm2 (20 gr/cm2).
3.2.8

Πυκνότητα μπουκλών ή τουφών (tuft) ανά dm2

Αριθμός μπουκλών ή τουφών ανά dm, μετρούμενες για την κατά μήκος έννοια, πολλαπλασιαζόμενες με τον
αριθμό των μπουκλών ή τουφών ανά dm από την κατά πλάτος έννοια.
3.2.9

Βελούδο hydrashift

Τεχνική κατασκευής μοκέτας βελούδου με σχέδια, διαφορετικών χρωμάτων, βάσει ορισμένου προγράμματος
που δέχεται ο αργαλειός.
3.2.10

Carpettes (Μηχανικά χαλιά)

Πρόκειται για μοκέτες των οποίων η κατασκευή είναι όμοια με των χαλιών (όπου εκεί οι τούφες δένονται στο
στιμόνι με κόμβους και συμπιέζονται με το χτένι), με τη διαφορά ότι οι τούφες δεν είναι δεμένες. Με την
τεχνική αυτή, πραγματοποιούνται διάφορα σχέδια και χρώματα. Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση
σταθερότητας των κλωστών από τις τούφες στη θέση τους, η οποία συνήθως γίνεται με μία επάλειψη με
συνθετική ρητίνη.
3.2.11

Χαλιά βελονισμένα (aiguilletes)

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για μοκέτες, αλλά για χαλιά με εμφυτευμένες κλωστές σ’ ένα υπόστρωμα
από συμπιεσμένες ίνες, με το πέρασμα κατακόρυφων βελονών και με σταθεροποίηση των κλωστών στο
πίσω μέρος του υποστρώματος με κόλληση (συνθετικές ρητίνες).
Με ειδικές βελόνες έρχονται στην επιφάνεια κλωστές υπό μορφή μπούκλας, ώστε να πλησιάζουν την μορφή
της μοκέτας βελούδου. Τις μπούκλες τις αφήνουν όπως προκύπτουν, ή τις ξυρίζουν σε ορισμένο βάθος.
Τα βελονισμένα χαλιά ενισχύονται στο πίσω μέρος με δεύτερο υφασμένο υπόστρωμα από συνθετικές ίνες ή
μ’ ένα αφρώδες υπόστρωμα (βλ. εδάφιο 3.3 της παρούσας προδιαγραφής)

3.3
3.3.1

Ορολογία αναφορικά με την πίσω όψη της μοκέτας
Δομή πίσω όψης

Η κατασκευή της μοκέτας προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα υφαντό υπόστρωμα με βαμβακερές κλωστές για το
στιμόνι και κλωστές γιούτας για το υφάδι.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

Σύμφωνα με τα πρότυπα NF G 35-001:1985 και NF G 35-002:1985, θα πρέπει το υφάδι να είναι 350 TEX
και το στιμόνι βαμβακιού 59 TEX επί 3 με ακραίες ενισχύσεις στιμονιού από κλωστές γιούτας 222 TEX επί 2.
Η πυκνότητα των κλωστών στιμονιού και υφαδιού δίδεται από τους σχετικούς πίνακες των ως άνω
προτύπων, ανάλογα του ύψους του βελούδου και της προβλεπόμενης χρήσης της μοκέτας.
Πάντοτε η ύφανση πρέπει να είναι διπλού στιμονιού και διπλού υφαδιού.
Στην περίπτωση όπου παρόμοιο υπόστρωμα παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς στην παρουσία
νερού, θα πρέπει να προταθεί υπόστρωμα με ίνες που δεν επηρεάζονται από το νερό (μείωση μήκους τους).
3.3.2

Επάλειψη πίσω όψης (precoat)

Χρησιμοποιείται συνθετική ρητίνη που αποσκοπεί στην στερεή αγκύρωση των κλωστών από τις μπούκλες
στο υπόστρωμα (support ή dossier).
3.3.3

Δεύτερο υπόστρωμα

Τοποθετείται πολλές φορές όταν ζητηθεί ένα δεύτερο στρώμα, με το οποίο εκτός από την αύξηση της
αντοχής, επιτυγχάνεται η εύκολη αντικατάσταση της μοκέτας.
3.3.4

Υπόστρωμα από αφρώδες υλικό

Πρέπει να αποφεύγεται γιατί με τη χρήση της μοκέτας αυτό καταστρέφεται πολύ γρηγορότερα από τη
στρώση κυκλοφορίας.

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Χρησιμοποιούμενες ίνες για τις κλωστές μορφοποίησης μοκετών

4.1.1

Φυσικές ίνες

Οι μοκέτες που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα έχουν κλωστές από ίνες μαλλιού, σε αναλογία 80% και
ίνες POLYAMIDE σε αναλογία 20%, σύμφωνα με το πρότυπο NF G 35-001:1985, όπου ειδικά για τις ίνες
μαλλιού προβλέπονται αυτές να είναι semi-peignee, δηλαδή να έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία
τραβήγματος και χτενίσματος, ώστε αυτές να καταστούν παράλληλες.
Εκτός αυτού, ο τύπος της κλωστής και η γραμμική μάζα του μείγματος της κλωστής (μαλλιού-Polyamide), θα
είναι:
-

RETORS των 52 ΤΕΧ επί 3 για όλους τους τύπους μοκετών, εκτός επενδύσεως κλιμάκων

-

RETORS των 77 ΤΕΧ επί 3 για μοκέτες επενδύσεως κλιμάκων

4.1.2

Συνθετικές ίνες

Αναφέρονται μόνο για πληροφόρηση αναφορικά με την συμπεριφορά τους, δεδομένου ότι δεν θα
επιτρέπουν μοκέτες μόνο με συνθετικές ίνες, εκτός από επένδυση κλιμάκων.
4.1.3

Ίνες Polyamide

Χρησιμοποιούνται κυρίως για τα βελονισμένα χαλιά και για carpettes, όπως και σε συνδυασμό με ίνες
μαλλιού, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
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Δεδομένου ότι το υλικό του polyamide είναι ειδικά ευαίσθητο στις υγρομετρικές μεταβολές, θα πρέπει να
συνδυάζεται πάντοτε με ίνες polypropylenes, ή με ίνες polyesters, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερότητα
διαστάσεων.
4.1.4

Ίνες acryliques

Από πλευράς εμφάνισης και γενικής συμπεριφοράς, οι ίνες αυτές πλησιάζουν σ’ αυτές του μαλλιού, ιδίως σε
αντοχή σε τριβή. Εάν σ’ αυτές προστεθούν ίνες polyamide σε ποσοστό 20% αυξάνεται η αντοχή τους σε
τριβή.

4.2
4.2.1

Κανόνες και απαιτήσεις ποιότητας
Γενικά

Οι μοκέτες που θα προταθούν, θα πρέπει να έχουν ίνες, όπως έχει προαναφερθεί, να έχουν κατασκευασθεί
με λεπτή jauge και να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις ποιότητας, όπως αυτές προκύπτουν από τις
οδηγίες της Ε.Ε. “Directives Communes pour l’ agrement des revetements de sol textiles”, από τις οποίες
απαιτήσεις θα εξαρτηθεί το ύψος του πέλους, είτε είναι μπούκλα, είτε τούφα (θύσανος) και από το βάρος και
την πυκνότητά του.
4.2.2

Αποφυγή σοβαρής αλλαγής της αρχικής όψης της μοκέτας. Κατάταξη στην κατηγορία U.

Η προτεινόμενη μοκέτα πρέπει να μην εμφανίζει τις παρακάτω αναφερόμενες παθολογικές καταστάσεις,
ώστε πάντοτε να είναι δυνατόν να διατηρεί την αρχική της όψη.
-

Μηχανική καθίζηση βελούδου
Πρέπει να είναι της κατηγορίας U4, δηλαδή να παρουσιάζει μία μηχανική καθίζηση, η οποία
μετρούμενη με την συσκευή dynamic loading machine (D.L.M.), να είναι το πολύ ίση με 0,8 mm -/+
10%.

-

Καθρέπτισμα
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται στις θυσανωτές μοκέτες, με τις τοπικές αλλαγές
κλίσεις των θυσάνων, οι οποίες εμφανίζονται σαν λεκέδες και κανονικά πρέπει να εξαφανίζονται μ’ ένα
βούρτσισμα.

-

Λέκιασμα
Πρέπει να είναι δυνατόν να καθαρίζονται από λεκιάσματα οφειλόμενα στην κυκλοφορία ατόμων με το
ειδικό shampooing (έλεγχος κατά NF G 35-039).

-

Φθορά ύλης κλωστών λόγω χρήσης
Οι μοκέτες κατηγορίας U4, όπως προηγουμένως, δεν πρέπει να παρουσιάζουν φθορά ύλης, εκτός
από τις τοποθετημένες στις ακμές σκαλοπατιών, όπου εκεί πρέπει να προστατεύονται με ειδικά
γωνιόκρανα, εφόσον αυτές τοποθετηθούν κολλητές.

-

Πλευρική αποσύνδεση κλωστών μπούκλας ή κλωστών θυσάνων ελεγχόμενη σύμφωνα με την ΧΡ 35030/1982: Σταθερότητα κλωστών μοκέτας με μπούκλες.

-

Σταθερότητα κλωστών θυσανωτής μοκέτας ελεγχόμενης σύμφωνα με NF G 35-021:1983.

-

Σταθερότητα κλωστών μοκέτας με μπούκλες ελεγχόμενης σύμφωνα με ΧΡ 35-030/1982.
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4.2.3

-

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01:2009

Αποφυγή διατήρησης ιχνών επί της μοκέτας λόγω τοπικών φορτίσεων από έπιπλα
(κατηγορία Ρ)
Ίχνη συμπίεσης από πόδι καρεκλών (στατικό)
Το εναπομένον ίχνος έπειτα από μία ώρα όταν έχει φορτιστεί με το ίχνος ποδιού καρέκλας (κενής)
πρέπει να είναι μικρότερο του 0,5 mm (κατηγορία Ρ3).
Έλεγχος σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 3415. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά από
σύντομη, ήπια στατική φόρτιση.

-

Ίχνη συμπίεσης από πόδι ελαφρού επίπλου (στατικό) 7 kg/cm2
Ίχνη συμπίεσης της μοκέτας υπό την επίδραση του ως άνω φορτίου, εφαρμοζόμενο για 24 ώρες,
πρέπει να εξαφανίζονται έπειτα από 3 μέρες όταν παύει να υπάρχει το φορτίο.
Έλεγχος σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 3416. Προσδιορισμός απώλειας πάχους μετά από
παρατεταμένη, ισχυρή στατική φόρτιση.

-

Ίχνη από δυναμική φόρτιση (κυλιόμενης καρέκλας)
Οι προταθησόμενες μοκέτες Κατηγορίας Ρ3, πρέπει έπειτα από 60.000 κύκλους κύλισης κυλιόμενης
καρέκλας, να μην παρουσιάζουν φθορές κάθε μορφής, αλλαγή της δομής της επιφανείας (έντονη
απώλεια ύλης, αισθητή σύνθλιψη), βασική αλλαγή χρώματος. Έλεγχος σύμφωνα με την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ EN 685, NF ISO 2094.

4.2.4
-

Συμπεριφορά στην παρουσία νερού
Για τους μη υγρούς χώρους οι μοκέτες πρέπει να είναι κατηγορίας Ε1.
Πρέπει να καθαρίζονται στεγνά, αλλά να είναι δυνατόν σε έκτακτες περιπτώσεις να καθορισθούν με
υγρό τρόπο (αυτός ο καθαρισμός ενδιαφέρει όλη την επιφάνεια και όχι τοπικές).
Οι μοκέτες αυτές ανέχονται το παραμένων νερό (απρόβλητο και μικρής διάρκειας) χωρίς:
-

-

Κίνδυνο να διαβρωθούν και να σαπίσουν
Μεταβολή των διαστάσεων υπό την επίδραση της υγρασίας και της εναλλασσόμενης κατάστασης
ύγρανσης-στέγνωμα
Να παρουσιασθούν αλλοιώσεις στα επί μέρους στοιχεία της (αποκολλήσεις, ξέπλυμα)

Μοκέτες κατηγορίας Ε2
Είναι αυτές που ανέχονται την παρουσία παραμένοντος νερού (όχι συστηματικά και όχι για πολλές
ώρες, π.χ. νερό από το χώρο λουτρού-όχι πλημμύρα), χωρίς αλλοιώσεις και που καθαρίζονται
κανονικά με νερό ή υγρά προϊόντα.

Στην έννοια αλλοίωση περιλαμβάνεται:
-

-

Η απουσία κινδύνου σαπίσματος των υλικών που την απαρτίζουν
Η σταθερότητα διαστάσεων στην επίδραση της υγρασίας και στην εναλλασσόμενη κατάσταση
ύγρανσης-στέγνωμα
Απουσία κινδύνου αποκολλήσεως ή ξεπλύματος υπό την επίδραση του νερού και της υγρασίας των
στοιχείων που απαρτίζουν την μοκέτα

Εκτός των ανωτέρω:
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Εάν η μοκέτα είναι κολλημένη και δεν έχει η κάτω επιφάνειά της στεγανοποιηθεί με προϊόντα
διαρκείας, πρέπει:
Να είναι πολύ ικανοποιητική η συμπεριφορά της στην παρουσία του νερού στο επίπεδο των
κολλήσεων το υλικό επένδυσης πρέπει να είναι αδιάβροχο (δεν διασχίζεται από το νερό σε 15 λεπτά).

-

Να είναι ελάχιστη η απορρόφηση του νερού από το υπόστρωμα.

-

Εάν η μοκέτα είναι ελεύθερα τοποθετημένη, πρέπει:

-

Να διαπιστώνεται ότι το υπόστρωμά της δεν είναι ευαίσθητο στο νερό.

Η επιλογή μεταξύ Ε1 και Ε2, πρέπει πάντοτε να αποκλίνει προς την Ε2, ώστε να εξασφαλίζονται και από μία
μη προβλεπόμενη παρουσία νερών στους χώρους.
4.2.5

Αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ροπή των μοκετών για ηλεκτρική τους φόρτιση, είναι το
είδος των ινών, δηλαδή η ειδική ηλεκτρική αντίσταση (ρ) (Resistivite) και το ποσοστό απορροφούμενης
υγρασίας.
Ο τρόπος κατασκευής μοκετών και το ύψος του βελούδου επηρεάζουν την ιδιότητα δημιουργίας στατικού
ηλεκτρισμού.
Οι ίνες μαλλιού και οι συνθετικές ίνες (κυρίως polyamide) έχουν την μεγαλύτερη ειδική ηλεκτρική αντιστατική
(θετική φόρτιση) που επαυξάνεται σημαντικά με το ποσοστό της απορροφούμενης υγρασίας.
Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει στις ίνες μαλλιού και polyamide να προστίθενται και μεταλλικές ίνες
ανοξείδωτου χάλυβα και να αποφεύγεται η επικάλυψη του υποστρώματος με επάλειψη αφρώδους LATEX ή
PVC, λόγω του ότι παρουσιάζουν εμπόδιο στην ροή των ηλεκτρικών φορτίων προς το υπόστρωμα
σκυροδέματος.
Μοκέτες των οποίων οι ίνες έχουν εμποτιστεί με αντιστατικά προϊόντα ή ίνες με βάση τον άνθρακα ή τέλος
ίνες με εναπόθεση αγώγιμων μεταλλικών αλάτων (αργύρου), στην περιφέρεια των ινών ύφανσης, δεν θα
γίνονται δεκτές,, δεδομένου ότι δεν είναι εξασφαλισμένη η μονιμότητα της αποτελεσματικότητας στον χρόνο.
4.2.6

Διατάξεις αποφυγής εκ των υστέρων (σε ήδη τοποθετημένες μοκέτες) στατικού ηλεκτρισμού

Επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών ράβδων σε μικρές αποστάσεις εγκάρσια προς την ροή
κυκλοφορίας κυρίως στους διαδρόμους.
Οι ως άνω ράβδοι (οι οποίες είναι ορατές), γειώνονται με το υπόστρωμα σκυροδέματος, οπότε επιτυγχάνεται
η τμηματική εκκένωση του στατικού ηλεκτρισμού, χωρίς να δημιουργούνται ενοχλήσεις στους ανθρώπους,
λόγω μικρού φορτίου.
Στην περίπτωση κολλήσεως των μοκετών κατά τη φάση τοποθέτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
αγώγιμες κόλλες.
4.2.7

Επιτρεπόμενες στάθμες στατικού ηλεκτρισμού

Η ηλεκτρική αντίσταση R θα πρέπει να είναι μικρότερη των 1010 Ω, σύμφωνα με DIN 54345-1 , πάντοτε για
σχετική υγρασία, 50% και θερμοκρασία περιβάλλοντος 20%.
Επιπλέον, θα πρέπει η διαφορά δυναμικού που μετριέται με το «τεστ του βαδίζοντος», όπως αυτό που
περιγράφεται στο πρότυπο AFNOR AF N G 35-025, να είναι μικρότερο των 1000V κατά μέσο όρο, για τις
αυτές ως άνω υγρομετρικές συνθήκες.
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Σημειώνεται ότι όταν προκαλείται αποφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού, η διαφορά δυναμικού που υπάρχει
μεταξύ του ατόμου και του μεταλλικού αντικειμένου μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ 1000 V και 15000 V.
Η τιμή των 1000 V αντιστοιχεί στο μέσο κατώφλι ευαισθησίας ανθρώπινου οργανισμού. Μεταξύ 1000 και
2000 V η αποφόρτιση γίνεται αισθητή σαν ελαφρό τσίμπημα. Προκαλείται αντίδραση του οργανισμού όταν η
διαφορά δυναμικού είναι μεταξύ 2500 και 3500 V. Όταν φτάνει μεταξύ 10000 και 15000 V προκαλείται
σπινθήρας.
4.2.8

Αντοχή στη φωτιά

Οι προταθησόμενες μοκέτες πρέπει να συνοδεύονται με επίσημα πιστοποιητικά ότι είναι σύμφωνες: με το
πρότυπο NF P 92506 κατηγορίας Μ2 ή με το DIN 4102 κατηγορίας Β1, και ότι δεν δημιουργούν με την
καύση τους τοξικά αέρια (αζώτου και χλωρίου). Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ISO 6925 ή NF G 35-027.
4.2.9

Σταθερότητα διαστάσεων στις υγρομετρικές μεταβολές

Οι προταθησόμενες μοκέτες πρέπει να συνοδεύονται με επίσημα πιστοποιητικά, ότι παρουσιάζουν
σταθερότητα διαστάσεων στις υγρομετρικές μεταβολές, οι οποίες επί τόπου του έργου παρουσιάζονται με
άνοιγμα αρμών μεταξύ των ρόλων των μοκετών. Οι έλεγχοι της πιο πάνω σταθερότητας, θα πρέπει να
γίνονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 2551.
4.2.10 Σταθερότητα χρωματισμού στο φως
Πάντοτε θα πρέπει με επίσημα πιστοποιητικά να προκύπτει ότι παρουσιάζουν σταθερότητα στον αρχικό
χρωματισμό τους, όταν έχουν υποστεί την επίδραση του φωτός. Για τους σκούρους και ζωηρούς
χρωματισμούς, ο δείκτης σταθερότητας στο φως, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 6, ενώ για τα ανοικτά
χρώματα, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 5.
Εκτός των ανωτέρω, πρέπει να παρουσιάζουν σταθερότητα χρωματισμού, όταν:
-

Εξασκούνται καταπονήσεως τριβής σε στεγνή και υγρή κατάσταση, πρέπει να έχουν δείκτη μικρότερο
του 4.

-

Χρησιμοποιούνται οργανικά διαλυτικά υλικά, πρέπει να έχουν δείκτη μικρότερο του 4.

-

Τρίβονται με το ειδικό shapooning καθαρισμού, πρέπει να έχουν δείκτη μικρότερο του 4.

Οι δοκιμές θα γίνονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 105-B01 καθώς και την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ISO 105-C07.
4.2.11 Ακουστική συμπεριφορά μοκετών
Οι προταθησόμενες μοκέτες μαλλιού-polyamide θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μείωσης των
κτυπογενών θορύβων και συγχρόνως να συμβάλουν στην μείωση των θορύβων περιβάλλοντος με το να
διαθέτουν αυξημένο συντελεστή SABINE.
4.2.12 Στάθμη μείωσης κτυπογενών θορύβων
Για τις κολλημένες μοκέτες η ΔL θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 dB (Α).
Για τις τεντωμένες μοκέτες τοποθετούμενες σε ξεχωριστό υπόστρωμα (thibaude) ή ΔL, θα πρέπει να είναι
μεταξύ 41 και 43 dB (Α).
Έλεγχος κατά την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 140-7 και NF XP G 35-039.
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4.2.13 Συντελεστής απορρόφησης SABINE
Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0,57 για 2000 Hertz. Έλεγχος κατά την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO
10140-4.
4.2.14 Έλεγχος κανονικότητας και σταθερότητας μορφοποίησης μοκέτας-Επιτρεπόμενες αρχές
-

Πλάτος λωρίδας
Πρέπει να είναι ίση με το προβλεπόμενο ονομαστικό πλάτος. Για μοκέτες σε πλάκες η ανοχή
καθορίζεται σε ± 2mm.

-

Ολικό πάχος
Πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον με το ονομαστικό αναφερόμενο πάχος με μία ανοχή r 1mm.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 1765.

-

Ολική μάζα ανά μονάδα επιφάνειας
Πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με την ονομαστική αναφερόμενη μάζα με μία ανοχή r 10%.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 8543.

-

Μάζα του χρήσιμου βελούδου ανά μονάδα επιφάνειας
Πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με την ονομαστική αναφερόμενη μάζα με μία ανοχή r 10%.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 1766.

-

Χρήσιμο πάχος βελούδου
Πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με την ονομαστική αναφερόμενη μάζα με μία ανοχή r 10%.
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ISO 1766.

-

Πυκνότητα κλωστών βελούδου ανά dm
Εάν p ο αριθμός των βελόνων ανά dm κατά την κατά μήκος έννοια και q ο αριθμός των βελονών κατά
την πλάτος έννοια, θα πρέπει οι μετρηθείσες τιμές των p και q να ικανοποιούν τις σχέσεις:

-

p ονομαστικό –1 d p μετρητέο d p ονομαστικό –+1

-

q ονομαστικό –1 d q μετρητέο d q ονομαστικό +1
Για τις προταθησόμενες μοκέτες ο αριθμός των βελονών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 39,4
ανά dm, πράγμα που σημαίνει ότι στο dm2 θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 1552 περασμάτων
βελονών και στο m2 μεγαλύτερος των 155.200.

4.3

Καθαρισμός των υλικών – δείγματα

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους και δείγματα εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και βεβαιώσεις
τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και διατίθενται όλα τα σχετικά
επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από
την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
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Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.4

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς τις αποχρώσεις εφόσον τα πλακίδια προέρχονται από διαφορετικές
παρτίδες παραγωγής.

4.5

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επικάλυψης θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση
εργοδηγού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.

ε)

να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η τοποθέτηση των μοκετών δε θα ξεκινήσει μέχρις ότου η εργασία
άλλων συνεργείων στην περιοχή, συμπεριλαμβανόμενης και της βαφής, έχει ολοκληρωθεί.
Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν οι μοκέτες θα είναι αλφαδιασμένη και σε κατάλληλη
κατάσταση από κάθε άποψη για μία αποδεκτή εγκατάσταση και μακρά διάρκεια ζωής χωρίς ελαττώματα
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Επιπροσθέτως, τα χαρακτηριστικά προσφυγής και ξηρότητας θα προσδιορίζονται με την πραγματοποίηση
δοκιμών προσφυγής και υγρασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών που θα επικαλυφθούν για να
καθοριστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη
επιφάνειες και επίπεδα μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές.
Η χάραξη θα υλοποιείται με ράμματα και σήμανση πάνω στην εκάστοτε υπόβαση.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη. Ο εργολάβος
θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.
Πλαίσια ανοιγμάτων, στηρίγματα υπερκατασκευών, πρόσθετα στοιχεία πάνω και γύρω από τοίχους,
καπνοδόχους, αεραγωγούς, σωληνώσεις κλπ. που εφάπτονται ή ξετρυπούν την επικάλυψη θα
τοποθετούνται κατά την κατασκευή της επικάλυψης, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να
επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.5
5.5.1

Τοποθέτηση
Γενικά

Οι μοκέτες γενικά τοποθετούνται «τεντωμένες» ή κολλημένες. Ειδικά οι μοκέτες μαλλιού με 20% polyamide,
τοποθετούνται τεντωμένες με παρεμβολή ειδική υφασμάτινου υποστρώματος (thibaude).
5.5.2

Σκληρό υπόστρωμα τοποθέτησης μοκετών

Η τοποθέτηση των μοκετών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα που αναφέρονται στην Γαλλική
Τεχνική Προδιαγραφή AFNOR P 62-202.
5.5.3

Υπόστρωμα με βάση γαρμπιλομωσάικο

Η τοποθέτηση των μοκετών σε σκληρό υπόστρωμα προϋποθέτει ότι:
-

Θα είναι από γαρμπιλομωσαικό λειοτριμμένο, απαλλαγμένο από σκόνες και υγρασίες.

-

Δε θα υπάρχει κίνδυνος ανόδου υγρασίας στην επιφάνειά του με τριχοειδή φαινόμενα.

-

5.5.4

Στην περίπτωση όπου υπάρχει κίνδυνος μετακινήσεως υδρατμών από τους κάτω χώρους, θα έχει
τοποθετηθεί κάτω από το σκληρό υπόστρωμα φράγμα υδρατμών.
Υπόστρωμα με βάση το ξύλο ή παράγωγα ξύλου

Θα επιτραπεί η τοποθέτηση μοκετών σε ξύλινο υπόστρωμα, μόνο όταν αυτό έχει κατασκευασθεί σύμφωνα
με την Γαλλική Προδιαγραφή NF P 63-203-1 (βλ.εδάφιο 2.5.)
5.5.5

Υφασμάτινο υπόστρωμα για την τοποθέτηση τεντωμένων μοκετών

(αποκλειομένων των συνθετικών αφρωδών υλικών)
Η επιλογή του υφασμάτινου υποστρώματος προϋποθέτει ότι αυτό θα είναι:
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Της αυτής κατηγορίας αντοχής στη φωτιά όπως οι μοκέτες
Σταθερό στις διαστάσεις έναντι υγροθερμικών επιδράσεων (σχετική υγρασία-θερμότητα) και έναντι
επιδράσεων του νερού
Εμποτισμένο έναντι προσβολής μυκήτων
Δεν παρουσιάζει εμπόδια στην διοχέτευση του στατικού ηλεκτρισμού από την μοκέτα στο σκληρό
υπόστρωμα

Το πάχος του υφασμάτινου υποστρώματος θα είναι περίπου 7mm και το βάρος του μεταξύ 800 - 1200 gr/m2.
5.5.6

Βοηθητικά στοιχεία και εξαρτήματα για τοποθέτηση τεντωμένων μοκετών.

Χρησιμοποιούνται:
-

Ξύλινες λωρίδες αγκύρωσης

-

Λωρίδες για τις ενώσεις των μοκετών

-

Ράβδοι στα κατωκάσια θυρών, μπαλκονοθυρών

Η χρήση και τοποθέτησή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις Γαλλικές Τεχνικές Προδιαγραφές AFNOR

5.6

Προστασία

Τα τελειωμένα δωμάτια θα κλειδώνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όταν δεν απαιτούνται άλλες
δραστηριότητες.
Όλες οι απαιτούμενοι μέθοδοι προστασίας ή τα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα είναι
σε συμφωνία με τις οδηγίες και απαιτήσεις του κατασκευαστή που εφαρμόζονται για να εξασφαλισθεί ότι η
εργασία επένδυσης με μοκέτες θα είναι χωρίς την παραμικρή ένδειξη χρήσης ή ζημιάς κατά το χρόνο της
παραλαβής.
Όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν διάδρομοι από κόντρα-πλακέ ή από σανίδια εκεί όπου πρόκειται να
κυκλοφορήσουν άλλα συνεργεία πάνω στα τελειωμένα δάπεδα με μοκέτα. Αυτή η προστασία θα μείνει στη
θέση της μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εργασία.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ποιότητα των υλικών μοκετών, στην
σωστή τοποθέτηση και στην ενσωμάτωση όλων των βοηθητικών στοιχείων που προβλέπονται στα σχέδια
και τις περιγραφές του έργου.

6.2

Ανοχές

Κατασκευές με αποκλίσεις που ξεπερνούν τις απαιτήσεις τις παρούσας προδιαγραφής δε θα γίνονται
αποδεκτές.
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Γενικές απαιτήσεις
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Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών επίστρωσης, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και
θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιστρωμένης επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά της μοκέτας (υλικό κατασκευής, πέλος, πυραντοχή κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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x

ΕΛΟΤ ISO 2549 Textile floor coverings -- Hand-knotted carpets -- Determination of tuft leg length
above the woven ground -- Υφαντές επιστρώσεις δαπέδων. Χειροποίητοι τάπητες. Προσδιορισμός
μήκους θυσάνων άνωθεν υφαντής βάσης

x

Οδηγίες της Ε.Ε. “Directives Communes pour l’ agrement des revetements de sol textiles”

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

DIN 52612-1 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the
Guarded Hot Plate Apparatus; Test Procedure and Evaluation – Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών.
Προσδιορισμός Θερμικής Αγωγιμότητας με την συσκευή Guarded Hot Plate. Διαδικασία δοκιμής και
Αξιολόγηση

x

DIN 66081
Classification of burning behaviour o f textile products - Textile floor coverings -Κατάταξη υφαντών ως προς την συμπεριφορά σε καύση. - Υφαντά επίστρωσης δαπέδων

x

DIN 4102-1
Fire behaviour of building materials and elements - Classification of building
materials - Requirements and testing -- Συμπεριφορά δομικών υλικών και στοιχείων κτηρίων σε
πυρκαγιά. Κατάταξη δομικών υλικών. Απαιτήσεις και ΧΡ 35-030/1982
Σταθερότητα
κλωστών
μοκέτας με μπούκλες

x

NF ISO 2094
Αντοχή μοκέτας σε φθορά και XP G 35-039: Revetements de sol textiles Comportement a l’ appareil a roulettes avec surcharges (sous 90 daN) -- Επιστρώσεις δαπέδων με
υφαντά. Έλεγχος με τροχοφόρο συσκευή υπό φορτίο 900 Ν

x

AFNOR AF N G 35-025

x

NF P 92506

Αντοχή μοκέτας στη φωτιά κατηγορίας Μ2

x

NF G 35-027

Τοξικότητα καπνού κατά την καύση μοκέτας

x

NF P 63-203-1
51.3)

Υπόστρωμα μοκέτας με βάση το ξύλο ή παράγωγα ξύλου (REFERENCE D.T.U.

x

AFNOR P 62-202 Tοποθέτηση μοκετών (Reference D.T.U. 53.1/1986). Ισχύουσα Γαλλική Τεχνική
Προδιαγραφή για τοποθέτηση μοκετών

x

NF G 35-001
Επιστρώσεις με μοκέτα από μαλλί ημι-πενιέ ή από μίγμα μαλλιού ημι-πενιέ 80%
και πολυαμιδίου 20%

x

NF G 35-002
Επιστρώσεις με μοκέτα από μαλλί καντρέ ή από μίγμα μαλλιού καντρέ 80% και
πολυαμιδίου 20%

x

NF G 35-039
900 Ν

Επιστρώσεις δαπέδων με υφαντά. Ελεγχος με τροχοφόρο συσκευή υπό φορτίο

x

NF G 35-021
την μοκέτα

Δοκιμές επιστρώσεων μοκέτας. Προσδιορισμός δυνάμεως απόσχισης τούφας από

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών

Σταθερότητα χρώματος μοκέτας

31608
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Βινυλικά δάπεδα
Vinyl tile flooring
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0706-02 «Βινυλικά δάπεδα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-06-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 εγκρίθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Βινυλικά δάπεδα

1

Αντικείμενο

1.1

Γενικά

Στην παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 αναφέρονται οι απαιτήσεις υλικών κυρίων ή
βοηθητικών και εργασιών για την επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια και ρολά από
συνθετικό υλικό (Οικογένειες θερμοπλαστικών ρητινών με κυριότερα συστατικά τα ethyl-vinyl-acetate ή
acetate de polyvinyle) χώρους κατά κανόνα μη υγρούς, συνάθροισης κοινού ή χώρους πυροδιαμερισμάτων.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του έργου.

1.2
1.2.1

Διαβαθμίσεις ποιότητας
Γενικά

To PVC λαμβάνει μια διαβάθμιση που συμβολίζεται με τα γράμματα U, Ρ, Ε και C, όπου:
i.

Η τιμή U αντιπροσωπεύει τα αποτελέσματα από το περπάτημα πάνω στην επένδυση δαπέδου, σε άτι
αφορά τις αλλαγές, λέρωμα, φθορά από τριβές κ.λπ.

ii.

Η τιμή Ρ αντιπροσωπεύει την επίδραση της επίπλωσης και άλλων παρόμοιων μηχανικών
καταπονήσεων πάνω στην επένδυση δαπέδου.

iii.

Η τιμή Ε δίδει την συχνότητα της χρήσης νερού πάνω στην επένδυση δαπέδου, περιλαμβανομένου
αυτού που προορίζεται για καθάρισμα.

iv.

Η τιμή C χαρακτηρίζει τη χρήση ουσιών των οποίων η φυσικοχημική δράση έχει επίδραση στην
στερεότητα, για παράδειγμα ανεξίτηλες κηλίδες.

Κάθε σύμβολο λαμβάνει ένα δείκτη διαβάθμισης ως ακολούθως:
1.2.2

Tιμή U: δείκτες 1, 2, 2s, 3, 3s, 4

-

Δείκτης 1:

-

Δείκτες 2, 2s: για οικιακή χρήση.

-

Δείκτης 3:

για δημόσια χρήση.

-

Δείκτης 4:

για χώρους σερβιρίσματος.

1.2.3
-

δε χρησιμοποιείται.

Τιμή Ρ: δείκτες 1, 2, 3 και 4
Δείκτης 1: Χώροι όπου δεν προκαλούνται κτυπήματα από περπάτημα, όπως στους ευθύγραμμους
διαδρόμους. Ο δείκτης αυτός δεν χρησιμοποιείται λόγω άλλων προβλεπομένων μηχανικών
δράσεων (π.χ. κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης).
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-

-

1.2.4
-

-

-

1.2.5
-

-

-
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Δείκτης 2: Χώροι όπου δεν προβλέπονται βαρείες εργασίες. Η στατική καταπόνηση περιορίζεται στα
20 kg/m2, δεν υπάρχει κύλιση εκτός για ελαφρά αντικείμενα όπως αυτά που
χρησιμοποιούνται στις κατοικίες.
Δείκτης 3: Χώροι όπως γραφεία επιπλωμένα με καρέκλες ή κυλιόμενα καθίσματα, διάδρομοι (κυρίως
νοσοκομείων) όπου χρησιμοποιούνται χειροκίνητα καροτσάκια, και χώροι οι οποίοι
υπόκεινται σε καταπόνηση παρόμοιας έντασης.
Δείκτης 4: Χώροι, εκτός των βιομηχανικών χώρων, υποκείμενοι σε όλων των ειδών τα φορτία, κινητά
ή σταθερά. Αυτοί οι χώροι δεν είναι πολυάριθμοι.
Τιμή Ε: δείκτες 0, 1, 2 και 3
Δείκτης 0: Αιφνίδια παρουσία νερού. Χώροι που συντηρούνται και καθαρίζονται με στεγνή μέθοδο
Δείκτης 1: Περιστασιακή παρουσία νερού. Στεγνή συντήρηση και υγρός καθαρισμός (πλύσιμο χεριών
ή λούσιμο)
Δείκτης 2: Το νερό έχει τακτική παρουσία αλλά δεν χρησιμοποιείται συστηματικά. Η συντήρηση είναι
υγρή με το καθάρισμα.
Δείκτης 3: Συχνή παρουσία νερού κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων. Η συντήρηση και το
πλύσιμο είναι σχεδόν συνώνυμοι όροι.
Τιμή C: Δείκτες Ο, 1 και 2
Δείκτης 0: τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ορισμό της παραπάνω τιμής C κανονικά δεν
υφίστανται (π.χ. σε ένα διάδρομο)
Δείκτης 1: συναντάται στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε πατώματα που μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα (π.χ. στα εστιατόρια)
Δείκτης 2: Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούντα σε χώρους κοινής χρήσης (π.χ. κουζίνες)

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας
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Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά – κριτήρια αποδοχής

4.1

Μορφοποιημένα στοιχεία

Οι κυριότερες κατηγορίες βινυλικών δαπέδων αφορούν:
-

Εύκαμπτα βινυλικά δάπεδα χωρίς υπόστρωμα σε πλάκες ή φύλλα.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και αυτά που έχουν στην πίσω όψη ή ενδιαμέσως έναν οπλισμό.

-

Εύκαμπτα βινυλικά δάπεδα με ηλεκτρική αγωγιμότητα.

-

Βινυλικά δάπεδα σε φύλλα με υπόστρωμα από πίλημα μη υφαντών πολυεστερικών ινών.

-

Βινυλικά δάπεδα σε φύλλα ή πλάκες αποτελούμενα από μια βινυλική στρώση, έναν φορέα οπλισμού
και ένα υπόστρωμα από αφρώδες PVC με ή χωρίς συμπαγή στρώση στην τελική πίσω επιφάνεια.

-

Βινυλικά διογκωμένα δάπεδα σε φύλλα με ανώμαλη ή επιφάνεια αποτελούμενα:

-

Από μια διαφανή βινυλική επιφάνεια

-

Ένα αφρώδες PVC (πρόκειται για polycllorure του vinyle ή για chlorurede volyvinyle) ακριβώς κάτω
από την επιφανειακή στρώση

-

Ένα στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά στην αντοχή σε εφελκυσμό του υλικού

-

Ενδεχομένως μία επιπλέον αφρώδης βινυλική στρώση

-

Δάπεδα από βινυλικές πλάκες σε υπόστρωμα PVC-φελλού.

-

-

4.2
4.2.1

Δάπεδα από ημιεύκαμπτες πλάκες από πολυμερικό βινυλικό, πλαστικοποιητικό με διάφορα
πρόσμικτα αδρανή.
Δάπεδα από πλάκες ή φύλλα βινυλίου και φελλού.

Κατάσταση υποστρώματος τοποθέτησης βινυλικών δαπέδων
Διατάξεις αποφυγής ανόδου υγρασίας για επαφή υποστρώματος εδάφους

Πρέπει να έχει στεγανοποιηθεί η κάτωθεν του υποστρώματος επιφάνεια, δηλαδή να έχουν προηγηθεί όλες οι
απαραίτητες προς τούτο στρώσεις ώστε να εμποδιστεί η άνοδος υγρασίας (εφόσον υπάρχει) από το έδαφος
με τα τριχοειδή φαινόμενα.
4.2.2

Υπόστρωμα από φέρουσα πλάκα

Η επιφάνεια της φέρουσας πλάκας πρέπει να έχει λειοτριφθεί έτσι ώστε:
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Να μην παρουσιάζει βέλη μεγαλύτερα των 7mm στον πήχη των 2 m που τοποθετείται σε όλες τις
κατευθύνσεις
Να μην παρουσιάζει επιπλέον βέλη μεγαλύτερα των 2 mm στον πήχη των 20 cm
Υπόστρωμα από γαρμπιλομωσαικό επιφέρουσας πλάκας Ο.Σ.

Πρέπει να κατασκευάζεται με την προσθήκη πολυμερικών πρόσμικτων και να παρουσιάζει τις αυτές ανοχές
επιπεδότητας όπως στην παράγραφο 4.2.2.
4.2.4

Ποσοστό υγρασίας υποστρώματος

Θα πρέπει το ποσοστό υγρασίας του υποστρώματος πριν από την τοποθέτηση του βινυλικού δαπέδου να
μην είναι μεγαλύτερο του 3%, μετρούμενου επί τόπου με υγρόμετρο.

4.3

Υλικά συγκόλλησης και αστάρια

Τα υλικά συγκόλλησης και τα αστάρια που θα χρησιμοποιηθούν θα προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή
των πλακιδίων ρολών.
Το υλικό συγκόλλησης θα είναι κόλλα ταχείας δράσεως με βάση ακρυλικά πολυμερή διαλυμένα στο νερό, μη
αναφλέξιμη και αδιάβροχη και δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες σε συμφωνία με το DIN 16860 ή ισοδύναμο
πρότυπο.

4.4

Ειδικά τεμάχια

Eφόσον ο κατασκευαστής της συγκεκριμένης σειράς πλακιδίων τα παράγει, θα χρησιμοποιούνται ειδικά
τεμάχια για σοβατεπί, γωνίες εσοχής και εξοχής, τέρματα κ.λπ.
H μελέτη μπορεί να ορίζει υποχρεωτική χρήση τέτοιων ειδικών τεμαχίων όποτε πρέπει να επιλέγεται σειρά
που τα περιλαμβάνει.

4.5

Καθαρισμός των υλικών – δείγματα

Όλα τα υλικά που θα προσκομίζονται στο έργο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναφορικά με τη
μορφοποίησή τους όπως στην προηγούμενη παράγραφο 3.1 αναφέρεται, σε συνδυασμό με τις διαβαθμίσεις
ποιότητας της παραγράφου 1.1.
Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.6

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση.
Πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς τις αποχρώσεις εφόσον τα πλακίδια προέρχονται από διαφορετικές
παρτίδες παραγωγής.

4.7

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
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έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επικάλυψης θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση
τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.

ε)

να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η τοποθέτηση των πλακιδίων ή ρολών δε θα ξεκινήσει μέχρις ότου η
εργασία άλλων συνεργείων στην περιοχή, συμπεριλαμβανόμενης και της βαφής, έχει ολοκληρωθεί.
Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα πλακίδια ή ρολά θα είναι αλφαδιασμένη και σε
κατάλληλη κατάσταση από κάθε άποψη για μία αποδεκτή εγκατάσταση με μακρά διάρκεια ζωής χωρίς
ελαττώματα
Επιπροσθέτως, τα χαρακτηριστικά προσφυγής και ξηρότητας θα προσδιορίζονται με την πραγματοποίηση
δοκιμών προσφυγής και υγρασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.3

Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή

Θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών που θα επικαλυφθούν για να
καθοριστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις σε αυτές και να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη
επιφάνειες και επίπεδα μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές.
Η χάραξη θα υλοποιείται με ράμματα και σήμανση πάνω στην εκάστοτε υπόβαση.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη. Ο εργολάβος
θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.
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Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.
Πλαίσια ανοιγμάτων, στηρίγματα υπερκατασκευών, πρόσθετα στοιχεία πάνω και γύρω από τοίχους,
καπνοδόχους, αεραγωγούς, σωληνώσεις κλπ. που εφάπτονται ή ξετρυπούν την επικάλυψη θα
τοποθετούνται κατά την κατασκευή της επικάλυψης, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να
επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.5

Επιθεώρηση και προετοιμασία της επιφάνειας

Η επιφάνεια του υποστρώματος θα επιθεωρείται πριν από την τοποθέτηση των πλακιδίων ρολών. Κάθε
ελαττωματική επιφάνεια ή οι συνθήκες που εμποδίζουν την σωστή τοποθέτηση, θα διορθώνονται, ώστε η
επιφάνεια να είναι:
α)

στεγνή και καθαρή από σκόνη, κηλίδες μπογιάς, γράσο, και υλικά συγκόλλησης ή συντήρησης.

β)

ελεύθερη ανωμαλιών και αιχμηρών ακμών, ώστε να αποτρέπονται οι προεξοχές και τα εξογκώματα
μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων ή ρολών.

γ)

με όλους τους αρμούς, σκασίματα και πτυχώσεις, γεμισμένες με το προδιαγραμμένο υλικό
επιδιόρθωσης δαπέδων και υποστρώματος (στοκάρισμα).

Η ικανοποίηση των πιο πάνω απαιτήσεων θα πρέπει να πιστοποιηθεί και με προσεκτική οπτική εξέταση του
υποστρώματος.

5.6
5.6.1

Τοποθέτηση πλακιδίων – ρολών
Γενικά

Η επένδυση με πλακίδια ή ρολά θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του
κατασκευαστή.
Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί στα όρια της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της
εγκατάστασης.
5.6.2

Διάταξη πλακιδίων PVC ή LINOLEUM

Οι κεντρικές γραμμές και στις δυο διευθύνσεις διατάσσονται παράλληλα προς τους τοίχους.
Θα γίνει ρύθμιση ώστε να κοπούν τα άκρα του πλακιδίου σε ίσια πλάτη στις απέναντι πλευρές.
Τα πλακίδια PVC θα τοποθετηθούν με τους αρμούς ευθυγραμμισμένους και χωρίς ανομοιομορφία στα
περιθώρια.
Επίσης θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα «νερά» τους να διευθετούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
5.6.3

Εφαρμογή της κόλλας

Μετά το γέμισμα των αρμών, ρωγμών και πτυχώσεων του υποστρώματος με υλικό επιδιόρθωσης δαπέδων
(στοκάρισμα) θα πρέπει να απλωθεί η κόλλα με μία χαλύβδινη οδοντωτή σπάτουλα, και θα σταυρώνεται το
σπατουλάρισμα, για να εξασφαλισθεί ένα στρώμα ομοιόμορφου πάχους κόλλας για το πλακίδιο.
Προ της τοποθέτησης της κόλλας θα πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
αστάρωμα της επιφάνειας του σκυροδέματος, εάν αυτό απαιτείται από τον κατασκευαστή πλακιδίων.
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Τοποθέτηση των πλακιδίων

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα πλακίδια θα τοποθετηθούν μετά την τοποθέτηση της κόλλας
αρχίζοντας από το κέντρο του δωματίου και πηγαίνοντας προς τους τοίχους. Κάθε πλακίδιο θα προσφύεται
στην κόλλα με λεπτό, ευθύγραμμο αρμό.
Τα πλακίδια δεν θα κόβονται εκτός εάν φθάνουμε κοντά στον τοίχο ή αλλάζουμε διεύθυνση, και θα κόβονται
με κομψό τρόπο γύρω από τις σωληνώσεις, έπιπλα και μηχανήματα για να σχηματίσουν σφικτό αρμό χωρίς
διάκενα.
Τα τελειωμένα δάπεδα θα είναι ομαλά χωρίς εξογκώματα, ρωγμές, σπασίματα, πτυχώσεις, και
προεξέχουσες ακμές και θα προσαρμόζονται κομψά στις σωληνώσεις και τις άλλες εγκαταστάσεις.
Η κόλλα που περισσεύει θα αφαιρείται.
5.6.5

Tαινίες ακμών

Οι ταινίες ακμών θα τοποθετούνται οπουδήποτε τερματίζει το πλακίδιο, σε ένα άνοιγμα ή οπουδήποτε
υπάρχει μια απροστάτευτη ακμή.
Το πάνω μέρος της ταινίας θα είναι "πρόσωπο" με το πάνω μέρος του πλακιδίου. Οι ταινίες ακμών θα είναι
του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν των πλακιδίων, και των σοβατεπί.

5.7

Προστασία

Τα τελειωμένα δωμάτια θα κλειδώνονται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όταν δεν απαιτούνται άλλες
δραστηριότητες.
Όλες οι απαιτούμενοι μέθοδοι προστασίας ή τα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα είναι
σε συμφωνία με τις οδηγίες και απαιτήσεις του κατασκευαστή που εφαρμόζονται για να εξασφαλισθεί ότι η
εργασία επένδυσης με πλακίδια ή ρολά θα είναι χωρίς την παραμικρή ένδειξη χρήσης ή ζημιάς κατά το
χρόνο της παραλαβής.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το περπάτημα σε φρεσκοτοποθετημένα πλακίδια δαπέδου δεν
επιτρέπεται πριν περάσουν τουλάχιστον 72 ώρες μετά την τοποθέτηση.
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων ή ρολά θα πρέπει να καθαρίζονται σε συμφωνία με τις οδηγίες και
απαιτήσεις του κατασκευαστή και θα σφραγίζονται με μια επάλειψη από εγκεκριμένο αντιολισθηρό υλικό και
θα γυαλίζονται με μηχανικό στιλβωτικό.
Όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν διάδρομοι από κόντρα-πλακέ ή από σανίδια εκεί όπου πρόκειται να
κυκλοφορήσουν άλλα συνεργεία πάνω στα τελειωμένα πλαστικά δάπεδα. Αυτή η προστασία θα μείνει στη
θέση της μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εργασία.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Tα πλακίδια θα εγκρίνονται μέσω φύλλων υποβολής υλικών (Φ.Υ.Υ.), τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον τα εξής:
-

Πληροφορίες προϊόντος από τον κατασκευαστή.

-

Aποτελέσματα δοκιμών ελέγχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής.

-

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή.
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Δείγματα κάθε προϊόντος.

Ανοχές

Καμιά ανοχή δε θα γίνεται αποδεκτή για εξαρτήματα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.

6.3

Ποιοτικός έλεγχος στο εργοτάξιο

Θα επιβεβαιωθεί και θα καταγραφεί ότι:
-

Τα υλικά συμφωνούν με τις Εγκεκριμένες Υποβολές Υλικών.
Τα πλακίδια ή ρολά εγκαθίστανται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και τις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώνεται οπτικά ότι:
-

-

οι αρμοί είναι ευθύγραμμοι, ομοιόμορφου πάχους και κατάλληλα φινιρισμένοι.
το χρώμα των εγκατεστημένων πλακιδίων ταιριάζει με τα δείγματα των εγκεκριμένων υποβολών
υλικών.
τα πλακίδια είναι στοκαρισμένα και γυαλισμένα.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστατευτική
ενδυμασία
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Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επιστρωμένης επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά των συνθετικών υλικών επίστρωσης (υλικό κατασκευής, πάχος, επιφανειακή υφή,
πυραντοχή κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
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x

ΕΛΟΤ EN 685
Resilient and laminate floor coverings. Classification -- Ελαστικές επιστρώσεις
δαπέδων. Κατάταξη

x

ΕΛΟΤ EN 649
Resilient floor coverings. Homogeneous and heterogeneous polyvinyl chloride
floor coverings. Specification -- Ελαστικά καλύμματα δαπέδου - Ομογενή και ετερογενή καλύμματα
δαπέδου με βάση το πολυχλωριούχο βινύλιο - Προδιαγραφές

x

ΕΛΟΤ EN 548 Resilient floor coverings. Specification for plain and decorative linoleum -- Ελαστικές
επιστρώσεις δαπέδων. Προδιαγραφές για απλό και διακοσμημένο λινοτάπητα

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

AFNOR P 62/203/1990 Επιστρώσεις με συγκολλητά πλαστικά πλακίδια

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υπερυψωμένα δάπεδα
Raised access flooring

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0708-00 «Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Υπερυψωμένα
δάπεδα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή
(ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας
Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης
Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-08-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υπερυψωμένα δάπεδα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 αναφέρεται στις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και
εργασιών για την κατασκευή υπερυψωμένων δαπέδων μετά ή άνευ ξύλινου υποστρώματος με την επ’ αυτών
τοποθέτηση δαπέδων χρήσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
Δεδομένου ότι η κατασκευή ενός υπερυψωμένου δαπέδου απαιτεί να έχουν προηγηθεί πλήθος άλλων
προκαταρκτικών εργασιών, που αφορούν άλλες προδιαγραφές κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθεί η ανάγκη
κατασκευής τους, ώστε μετά την τοποθέτηση των στοιχείων του υπερυψωμένου δαπέδου να θεωρείται ότι
αυτό είναι έτοιμο προς χρήση. Τούτο σημαίνει ότι απαιτείται ένας πλήρης συντονισμός μεταξύ των διαφόρων
συνεργείων που προηγούνται ή που και έπονται των κυρίως εργασιών των υπερυψωμένων δαπέδων.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Ελληνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών,
προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή
αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ISO 2039-1

Plastics -- Determination of hardness -- Part 1: Ball indentation method -Πλαστικά. Προσδιορισμός της σκληρότητας. Μέρος 1: Μέθοδος με διείσδυση
σφαίρας

ΕΛΟΤ EN 433

Resilient floor coverings. Determination of residual indentation after static
loading -- Ελαστικές επιστρώσεις δαπέδων - Προσδιορισμός της
παραμένουσας οδόντωσης μετά από στατική φόρτιση

DIN 51961

Testing of plastics surfaces; behaviour on exposure to glowing cigarettes -Επίδραση αναμμένου τσιγάρου στην επιφάνεια του συνθετικού δαπέδου
(χωρίς μόνιμη βλάβη).

DIN 53516

Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear strength. -Δοκιμές ελαστικού και ελαστομερών. Προσδιορισμός αντοχής στην απόξεση

DIN 54345-1

Testing of textiles; electrostatic behaviour; determination of electrical
resistance -- Δοκιμές ηλεκτροστατικής συμπεριφοράς υφαντών.
Προσδιορισμός ηλεκτρικής αντίστασης.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01

Nail and staple hardwood flooring -- Ξύλινα καρφωτά δάπεδα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02

Glue down hardwood flooring -- Ξύλινα κολλητά δάπεδα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01

Textile floor coverings -- Δάπεδα με μοκέτα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02

Vinyl tile flooring -- Βινυλικά δάπεδα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00

Ceramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces -- Επενδύσεις με
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance. -- Προστατευτική ενδυμασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος
δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks. -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets. -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας - Τροποποίηση 1

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Διαφοροποίηση υπερυψωμένων δαπέδων από πλευράς υλικών δομής και
ελάχιστων απαιτήσεων

4.1

Γενικά

Τα υπερυψωμένα δάπεδα διαφοροποιούνται ανάλογα:
-

Του τελικού δαπέδου χρήσης.

-

Της ανάγκης τοποθέτησης ή όχι του δαπέδου χρήσης επί ξύλινου υποστρώματος.

-

Της μορφής του σκελετού στήριξης του υπερυψωμένου δαπέδου.

-

Της ανάγκης επίσκεψης ή όχι του ενδιάμεσου κενού.

-

Της απαίτησης περιορισμού της μετάδοσης κτυπογενών θορύβων και της μείωσης των φαινομένων
αντήχησης από το βάδισμα ατόμων επί του δαπέδου.

-

Της ανάγκης γείωσης των μεταλλικών στοιχείων και του περιορισμού του στατικού ηλεκτρισμού.

-

Της χρησιμοποίησης του ενδιάμεσου κενού ως PLENUM για τον κλιματισμό των χώρων.

4.2

Μορφή τελικού δαπέδου χρήσης

Διαφοροποιείται ανάλογα εάν τοποθετείται ή όχι επί ξύλινου υποστρώματος.
-

Όταν υπάρχει ξύλινο υπόστρωμα δύναται να κολληθεί ή να καρφωθεί επ’ αυτού οποιοδήποτε δάπεδο
όπως π.χ.
-
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Βινυλικά πλακίδια (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02).

-

Μοκέτες (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01).

-

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

-

-

31633

Ξύλινα καρφωτά ή κολλητά δάπεδα (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 και Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02).
Ελαστικά δάπεδα σε φύλλα ή σε πλάκες.

Όταν δεν υπάρχει ξύλινο υπόστρωμα χρησιμοποιούνται ειδικές πλάκες βιομηχανικής κατασκευής σε
τετράγωνες διαστάσεις όχι μεγαλύτερες των 60/60 από νοβοπάν πάχους 30 mm με πλευρικές
μεταλλικές ενισχύσεις και με επικολλημένο δάπεδο χρήσης από βινυλικά ή ελαστικά πλακίδια ή
πλακίδια μοκέτας.

Τα ως άνω δάπεδα τοποθετούνται επί ειδικών ορθοστατών με δυνατότητες ρύθμισης του ύψους αυτών και
ειδική κεφαλή για την εξασφάλιση της πλευρικής ευστάθειας των πλακών.
Οι ορθοστάτες τοποθετούνται επί της φέρουσας πλάκας με κόλληση ή και με μηχανική στερέωση, πάντοτε
με διαγώνιες μεταξύ τους συνδέσεις.
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του ενδιάμεσου κενού ως PLENUM κλιματισμού παρεμβάλλονται στο
δάπεδο ειδικές πλάκες όμοιες με τις προηγούμενες αλλά διάτρητες.
Στη θέση των διάτρητων πλακών, δύνανται να τοποθετούνται πλάκες δαπέδου με περσίδες από αλουμίνιο
ικανές να φέρουν το βάρος ενός ατόμου όχι όμως να αντέχουν σε συγκεντρωμένα φορτία ή στα φορτία
φορείου.
Όταν η επιφάνεια των περσίδων είναι μεγαλύτερη του μισού της επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου ή
αφήνει πλήρες τμήμα μικρότερο ή ίσο των 100 mm σε μία ή περισσότερες πλευρές, θα πρέπει να
προβλέπονται συνδετήριες διατάξεις στους ορθοστάτες ή επί πλέον ορθοστάτες. Ο χειρισμός των περσίδων
θα πρέπει να γίνεται από την επιφάνεια του δαπέδου.

4.3

Ξύλινο υπόστρωμα

Αποτελείται από φύλλα μοριοσανίδων πάχους μεγαλύτερου των 20 mm σε διαστάσεις τέτοιες ανάλογα του
σκελετού και ανάλογα της δυνατότητας ανασήκωσης ή αφαίρεσης αυτών, ώστε στην περίπτωση όπου
απαιτείται η επίσκεψη του ενδιάμεσου κενού, αυτή να είναι δυνατό να γίνεται από δύο τουλάχιστον άτομα.
Εναλλακτικά αντί των μοριοσανίδων χρησιμοποιείται κόντρα-πλακέ του αυτού πάχους.

4.4

Μεταλλική προστασία ακμών και πλαϊνών ξύλινου υποστρώματος

Τα ξύλινα υποστρώματα δαπέδου όταν πρόκειται να αφαιρούνται, θα πρέπει να έχουν προστατευμένες τις
ακμές τους με ενσωμάτωση στραντζαριστής διατομής αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα σχήματος Π.
Η διατομή θα τοποθετείται έτσι ώστε να πλαϊνά αυτής να μην προεξέχουν των επιφανειών των ξύλων.

4.5

Μεταλλικός σκελετός στήριξης του ξύλινου υποστρώματος

Αποτελείται από ένα οριζόντιο σκελετό ορθογωνικής διάταξης με διαγώνιες συνδέσεις, στηριζόμενος με
ορθοστάτες στη φέρουσα πλάκα δια μέσου μεταλλικών συνεχών στρωτήρων βιδωμένων σε αυτή.
Οι διατομές του σκελετού, όπου εδράζονται τα άκρα των φύλλων του ξύλινου υποστρώματος θα πρέπει να
έχουν τέτοιο πλάτος ώστε οι οπές των βιδών να απέχουν από τις ακμές τουλάχιστον 20 mm, πράγμα που
σημαίνει ότι η επιφάνεια έδρασης για τη στερέωση δύο διαδοχικών φύλλων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον
πλάτος 70 mm.
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Επιπλέον ο σκελετός θα πρέπει να έχει τέτοια διάταξη ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τα βέλη κάμψης
του υποστρώματος.
Οι διατομές του σκελετού θα προκύψουν κατόπιν στατικού υπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τα στατικά
φορτία από τη χρήση του δαπέδου ως και τα δυναμικά φορτία που θα προέρθουν από γρήγορη
απομάκρυνση κοινού σε περίπτωση πανικού σε αίθουσα με υπερυψωμένο δάπεδο.

4.6

Επισκεψιμότητα του ενδιάμεσου κενού του υπερυψωμένου δαπέδου

Ανάλογα των προβλεπομένων εγκαταστάσεων στο ενδιάμεσο κενό και της ανάγκης καθαριότητας αυτού,
ιδίως όταν χρησιμοποιείται ως PLENUM για προσαγωγή κλιματιζόμενου αέρα, θα πρέπει ο τρόπος
στερέωσης του ξύλινου υποστρώματος ως και οι διαστάσεις αυτού να προσφέρονται για την αφαίρεση και
την επίσκεψη.
Επιπλέον θα πρέπει και ο τρόπος στερέωσης του μεταλλικού σκελετού να επιτρέπει την αποσύνδεση
τμήματος, ανάλογα των αναγκών συντήρησης και αντικατάστασης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή των
αναγκών καθαρισμού του PLENUM.
Πάντως, και δεδομένης της δυσκολίας που παρουσιάζεται για την διαδικασία αφαίρεσης ξύλινου
υποστρώματος θα πρέπει αντί για PLENUM κλιματισμού να τοποθετούνται αγωγοί προσαγωγής
κλιματιζόμενου αέρα.
Ευχέρεια συχνής επισκεψιμότητας παρέχεται μόνο από τα δάπεδα που τοποθετούνται επί ειδικών
ρυθμιζόμενων καθ΄ ύψος ορθοστατών (παράγραφος 4.1).

4.7

Μείωση μετάδοσης κτυπογενών θορύβων

Χρησιμοποιούνται ειδικά πέλματα συνδυασμού χαλυβδοελάσματος και NEOPRENE σχήματος
ανεστραμμένου Π με εκατέρωθεν φτερά, επί των οποίων εδράζονται οι μεταλλικοί στρωτήρες του σκελετού
(βλέπε παράγραφο 4.4 της παρούσας).

4.8

Περιορισμός φαινομένων αντήχησης από το βάδισμα ατόμων

Τοποθετούνται ηχοαπορροφητικά υλικά κάτω από το ξύλινο υπόστρωμα σε άκαμπτο υπόστρωμα
στερεούμενο επί του σκελετού και σε καθοριζόμενη απόσταση από σχετική μελέτη, ως προς την κάτω
επιφάνεια του ξύλινου υποστρώματος.
Παρόμοια διάταξη απαιτείται όταν σε αίθουσες μουσικής ή θεάτρου, προβλέπεται ξύλινο δάπεδο χρήσης επί
ξύλινου υποστρώματος.
Το ηχοαπορροφητικό υλικό που συνήθως δύναται να χρησιμοποιηθεί είναι πλάκες πετροβάμβακα
επικαλυμμένες με λεπτά διάτρητα φύλλα των οποίων το πάχος του πετροβάμβακα, το πάχος του φύλλου
επικάλυψης, η διάμετρος των οπών και η πυκνότητα αυτών θα προκύψει κατόπιν σχετικής μελέτης.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ενδιάμεσο κενό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως PLENUM για
προσαγωγή κλιματιζόμενου αέρα. Θα απαιτηθεί η προσαγωγή να γίνεται με αγωγούς (σταθερούς και
εύκαμπτους) που θα καταλήγουν σε στόμια επί του δαπέδου.

4.9

Γείωση των μεταλλικών στοιχείων

Παρόμοια ανάγκη προκύπτει για τα δάπεδα χρήσης που έχουν μεταλλική πλευρική προστασία ή ολική
επιφανειακή. Πραγματοποιείται με δίκτυο χαλκοαγωγών που συνδέουν τους ορθοστάτες των δαπέδων
χρήσης της παραγράφου 4.1 της παρούσης.
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4.10 Δυνατότητες απαγωγής στατικού ηλεκτρισμού
Τα δάπεδα της παραγράφου 4.1 θα πρέπει να παρουσιάζουν ηλεκτροστατικό φορτίο περιλαμβανόμενο
μεταξύ 5,105 και 2,1012 OHMS.

4.11 Προστασία έναντι φωτιάς εφ’ όσον απαιτείται
Τα ξύλινα στοιχεία του υποστρώματος θα πρέπει από πλευράς αντίστασης στη φωτιά, να έχουν ειδική
επεξεργασία ώστε να μην αναφλέγονται.
Επιπλέον θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η πυράντοχη διαμερισμάτωση του ενδιάμεσου κενού, η οποία
δύναται να χρησιμεύσει και για διαμερισμάτωση του PLENUM όταν η μελέτη του κλιματισμού το επιτρέπει.
Η διαμερισμάτωση πραγματοποιείται ανά 300 m2 το μέγιστο και σε μέγιστα μήκη 30 m.
Καλωδιώσεις εντός του κενού θα πρέπει να έχουν μη αναφλέξιμο περίβλημα εφόσον προβλέπεται από
ειδικές διατάξεις της Γενικής Συγγραφής του Έργου.

4.12 Ελαστικό δάπεδο χρήσης
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης δαπέδου χρήσης (σε φύλλα ή σε πλάκες της παραγράφου 4.1.2) θα
πρέπει για το υλικό αυτό να ισχύουν τα χαρακτηριστικά:
-

Σκληρότητα: 85W-5 (Στήριγμα Α) σύμφωνα με Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO 2039-1.

-

Αντοχή σε φόρτιση: κατ’ ελάχιστον 0,20 mm, σύμφωνα με Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN 433.

-

Αντοχή σε τριβή υπό φορτίο 0,5 kg; κατ’ ελάχιστον 160 mm 3, σύμφωνα με DIN 53516.

-

Αντοχή σε χημικά: σύμφωνα με DIN 51958 (αντοχή σε χημικά προϊόντα που συνήθως
χρησιμοποιούνται στην συντήρηση).

-

Επίδραση αναμμένου τσιγάρου στην επιφάνεια: σύμφωνα με DIN 51961

-

Πυραντοχή: σύμφωνα με DIN 54345-1

4.13 Καθορισμός υλικών - δείγματα
Για όλα τα υλικά θα προσκομίζονται εκ των προτέρων εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα
στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και βεβαιώσεις τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις
ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και διατίθενται όλα τα σχετικά επίσημα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός,
προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει
χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.14 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών
Τα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή μη, σε
ποσότητα που να επιτρέπει την φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό
τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
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4.15 Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους, πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μην δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Προκαταρκτικές εργασίες

5.1

Γενικά

Η κατασκευή των υπερυψωμένων δαπέδων μέχρις ότου είναι δυνατή η τοποθέτηση του τελικού δαπέδου
χρήσης, απαιτεί να έχει προηγηθεί η εκτέλεση ορισμένων εργασιών ανάλογα του τύπου του δαπέδου.

5.2

-

-

5.3

Προεργασίες επί της επιφάνειας της πλάκας όταν το ενδιάμεσο κενό πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως PLENUM κλιματισμού
Καθορίζεται πλήρως η επιφάνεια της φέρουσας πλάκας.
Εφαρμόζεται επ’ αυτής απισωτική τσιμεντοκονία με υποχρεωτική χρήση πολυμερικού πρόσμικτου
τύπου POLYBOND για επαύξηση της πρόσφυσης αυτής.
Επαλείφεται η επιφάνεια της απισωτικής με υδροδιαλυτά συνθετικά χρώματα έναντι δημιουργίας
σκόνης.

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού

Κατασκευάζεται ο μεταλλικός σκελετός όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4.4, με παρεμβολή ή όχι ειδικών
πελμάτων για την μείωση μετάδοσης κτυπογενών θορύβων.

5.4

Τοποθέτηση όλων των προβλεπόμενων από την μελέτη εγκαταστάσεων

Υποχρεωτικά οι καλωδιώσεις τοποθετούνται επί ειδικών μεταλλικών οδηγών ράγες που στερεούνται επί των
στρωτήρων, επί των οποίων στερεούνται και τα κουτιά διακλαδώσεων.
Στην περίπτωση των δαπέδων χρήσης με τις ειδικές πλάκες της παραγράφου 4.1, οι οδηγοί καλωδίων, και
τα κουτιά διακλαδώσεων στερεούνται επί της φέρουσας πλάκας.
Εφόσον τοποθετούνται αγωγοί κλιματισμού στο ενδιάμεσο κενό, θα πρέπει η τοποθέτηση αυτών να μην είναι
αιτία κραδασμών.

5.5

Διαμερισμάτωση του ενδιάμεσου κενού

Το ενδιάμεσο κενό πρέπει να διαμερισματούται με πυράντοχα υλικά στεγανής τοποθέτησης είτε για λόγους
λειτουργίας του PLENUM κλιματισμού, είτε για λόγους περιορισμού μετάδοσης φωτιάς (βλέπε και
παράγραφο 4.10 της παρούσης).

5.6

Διατάξεις περιορισμού των φαινομένων αντήχησης από το βάδισμα επί ξύλινου
δαπέδου χρήσης

Βλέπε σχετικά παράγραφο 4.8 της παρούσας.
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Τοποθέτηση του ξύλινου υποστρώματος

Η στερέωση του ξύλινου υποστρώματος γίνεται επί μεταλλικού σκελετού της παραγράφου 4.4 της παρούσης
με αυτοδιατρητικές βίδες με εξάγωνη κεφαλή που χωνεύεται στο πάχος του υλικού του υποστρώματος.
Στο ξύλινο υπόστρωμα θα προβλεφθούν οπές για προσαγωγή κλιματιζόμενου αέρα μέσω του PLENUM ή
μέσω αγωγών. Επίσης, θα προβλεφθούν οπές για τοποθέτηση, εφόσον προβλέπεται φωτιστικών σωμάτων
συνεπίπεδων με το τελικό δάπεδο χρήσης.

5.8

-

-

-

5.9

Προϋποθέσεις για έναρξη εργασιών τοποθέτησης ξύλινου υποστρώματος ή των
δαπέδων σε πλάκες επί ορθοστατών
Να έχουν αποπερατωθεί πλήρως όλα τα σκυροδέματα, τα επιχρίσματα και τα δάπεδα των χώρων που
δεν τοποθετούνται υπερυψωμένα.
Να έχουν τοποθετηθεί τα υαλοστάσια με τους υαλοπίνακές τους.
Το ποσοστό υγρασίας του σκυροδέματος της φέρουσας πλάκας ή της επ’ αυτής τσιμεντοκονίας ως και
των επιχρισμάτων των τοίχων του χώρου να μην είναι μεγαλύτερο του 5% της στεγνής μάζας. Ο
έλεγχος θα γίνεται με ηλεκτρονικό υγρόμετρο.
Στην περίπτωση που το υπερυψωμένο δάπεδο τοποθετείται επί οπλισμένου σκυροδέματος
εδραζόμενο επί του εδάφους θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί διατάξεις διακοπής ανόδου υγρασίας.

Κλιματικές συνθήκες κατά την φάση τοποθέτησης μέχρις παραλαβή εργασιών

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του χώρου θα πρέπει να είναι μεταξύ 12 οC και 24 οC με σχετική υγρασία
μεταξύ 45 και 70 % για όλο το χρονικό διάστημα από την προσκόμιση και αποθήκευση των υλικών μέχρις
την τελική παραλαβή των εργασιών.

6

Τοποθέτηση δαπέδων χρήσης

6.1

Δάπεδα επί ξύλινου υποστρώματος με μη αφαιρούμενα τμήματα για επίσκεψη του
ενδιάμεσου κενού΄

Δύνανται να τοποθετηθούν:
-

Καρφωτά ξύλινα δάπεδα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01

-

Κολλητά ξύλινα δάπεδα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02

-

Βινυλικά δάπεδα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01.

-

Δάπεδα μοκέτας σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02.

-

Ελαστικά κολλητά δάπεδα όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της παρούσης.

-

Κεραμικά κολλητά πλακίδια σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00.

6.2

Δάπεδα επί ξύλινου υποστρώματος με αφαιρούμενα τμήματα

Θα πρέπει εκ των προτέρων τα προβλεπόμενα προς αφαίρεση ανοίγματα να διαμορφώνονται με
περιμετρικό πλαίσιο από ορειχάλκινη γωνία και τα αφαιρούμενα τμήματα του ξύλινου υποστρώματος με τα
του δαπέδου χρήσης να τοποθετούνται σε αντίστοιχο πλαίσιο.
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Στην περίπτωση που απαιτείται η στερέωση των αφαιρούμενων τμημάτων, στο μεταλλικό σκελετό, οι
κεφαλές από τα στοιχεία στερέωσης θα είναι ορατές και χωνευτές.
Στο ξύλινο υπόστρωμα εφόσον προβλέπονται οπές προσαγωγής κλιματιζόμενου αέρα ή συνεπίπεδα
φωτιστικά σώματα με τα δάπεδα χρήσης θα πρέπει να στερεωθούν όλες οι διατάξεις στερέωσης στομίων και
φωτιστικών σωμάτων.

6.3
6.3.1

Δάπεδα χωρίς ξύλινο υπόστρωμα
Γενικά

Πρόκειται για τα δάπεδα με τετράγωνες πλάκες της παραγράφου 4.1 της παρούσης.
6.3.2

Άξονες τοποθέτησης

Η έναρξη της τοποθέτησης θα πρέπει να γίνεται κυρίως με βάση τους δύο κύριους κάθετους άξονες του
χώρου, ώστε σε αυτούς να συμπίπτουν είτε οι δημιουργούμενοι αρμοί μεταξύ των πλακών, είτε οι κύριοι
άξονες αυτών τούτων των πλακών, ώστε πάντοτε οι πλάκες, που θα πρέπει να κοπούν περιμετρικά, να
έχουν διαστάσεις μεγαλύτερες του 100 mm με σκοπό την εξασφάλιση της ευστάθειας του συνόλου του
δαπέδου (σχήμα 1 και 2).

Σχήμα 1
Αντί των κυρίων κάθετων αξόνων δύνανται να χρησιμοποιούνται και άλλοι κάθετοι άξονες όπως στα
σχήματα 3 και 4 με τον αυτό περιορισμό ως προς το εναπομένον πλάτος των ακραίων πλακών.

Σχήμα 2

14

Σχήμα 3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31639

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

Σχήμα 4

6.3.3

Κοπή πλακών δαπέδου

Όταν λόγω τοποθέτησης προκύπτουν πλάκες δαπέδου μικρότερου πλάτους των 100 mm σε μια ή
περισσότερες πλευρές του χώρου, θα πρέπει να προβλέπονται συνδετήριες διατάξεις των υποστυλωμάτων
ή και πρόσθετοι ορθοστάτες.
Η αυτή ενίσχυση προβλέπεται για τις πλάκες με περσίδες αερισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.1
της παρούσης.
6.3.4

Διαδικασίες τοποθέτησης

Η τοποθέτηση δεν αρχίζει ποτέ σε επαφή με τα τοιχώματα.
Η χάραξη τοποθέτησης των ορθοστατών πρέπει πάντοτε να προβλέπει ότι δεν θα τοποθετηθούν πλάκες
περιμετρικά πλάτους μικρότερου των 100 mm σε μια ή περισσότερες πλευρές ή εφόσον είναι μικρότερες να
ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Πάντοτε πρέπει να προβλέπονται διατάξεις
σύνδεσης όλων των ορθοστατών δαπέδου να παρουσιάζει πλήρη πλευρική σταθερότητα.
Όταν τα τοιχώματα του χώρου είναι βαριάς κατασκευής οι περιμετρικές πλάκες προσαρμόζονται έτσι ώστε
να υπάρχει ένας αρμός που να επιτρέπει την αφαίρεση.
Στην περίπτωση που τα περιμετρικά τοιχώματα έχουν ελαφριά δομή, π.χ. υαλοπέτασμα, γυψοπέτασμα, οι
ακραίοι περιμετρικοί ορθοστάτες στερεούνται και μηχανικά εκτός από την κόλληση και ενισχύονται επιπλέον
με λοξές αντηρίδες.
Όταν δεν υπάρχει πλευρικό τοίχωμα προστίθεται πλαϊνό για να κλείσει το ενδιάμεσο κενό.
Η αδυναμία τοποθέτησης περιμετρικών ορθοστατών αντιμετωπίζεται με την στερέωση ενός γωνιακού στα
τοιχώματα.
Η συνάντηση του δαπέδου με υποστυλώματα του χώρου ιδίως όταν απαιτείται τεμαχισμός των πλακών,
αντιμετωπίζεται όπως όταν συναντάται με τα περιμετρικά τοιχώματα.
Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να βρίσκονται στο αυτό κατακόρυφο επίπεδο με τους αρμούς του
δαπέδου, με τους ορθοστάτες τοποθετούμενους εκατέρωθεν του αρμού του κτιρίου ενισχυμένους με λοξές
αντηρίδες.
Η περιμετρική τοποθέτηση των σοβατεπιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι πλάκες του δαπέδου θα
αφαιρούνται και θα επανατοποθετούνται χωρίς να εμποδίζονται από την παρουσία τους.
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Τελική επιφάνεια χρήσης των υπερυψωμένων δαπέδων χωρίς ξύλινο υπόστρωμα

Οι πλάκες παρόμοιου δαπέδου, δεδομένου ότι είναι βιομηχανικού τύπου θα πρέπει να έχουν επικολλημένο
και το δάπεδο χρήσης που συνήθως είναι βινυλικό, μοκέτα σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 150103-07-06-01 ή ελαστικό.
Ξύλινο δάπεδο χρήσης δεν τοποθετείται σε παρόμοια υπερυψωμένα δάπεδα.
6.3.6

Αφαιρέσεις και επανατοποθετήσεις πλακών δαπέδων

Οι χειρισμοί αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των πλακών θα γίνεται με ειδικές βεντούζες αποκλειόμενης
της χρήσης λοστού ή κατσαβιδιού τοποθετουμένων στους αρμούς μεταξύ των πλακών.
Πάντοτε πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός των πλακών που αφαιρούνται συγχρόνως.
Σειρές ολόκληρες πλακών ή μεγάλες επιφάνειες θα αφαιρούνται διαδοχικά. Θα πρέπει να επιδιώκεται η
αφαίρεση να ακολουθεί δομή σκακιού.
6.3.7

Καθαρισμός του PLENUM και των επιφανειών των δαπέδων

Το PLENUM θα καθαρίζεται πάντοτε με απορροφητήρα, ποτέ με νερό.
Επιφάνειες δαπέδων από μοκέτα θα καθαρίζονται με στεγνό Shampooing και σκληρές επιφάνειες με υγρή
σφουγγαρίστρα.
Βερνίκια για γυάλισμα των επιφανειών των σκληρών δαπέδων θα χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν
αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της αντιστατικής συμπεριφοράς.

7

Ανοχές

7.1

Οριζοντιότητα

Για μια επιφάνεια 5 m x 5 m η διαφορά στάθμης ως προς την οριζόντια μεταξύ δύο τυχαίων σημείων δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 3 mm.
Για την συνολική επιφάνεια του δαπέδου αυτή η διαφορά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 10 mm.

7.2

Επιπεδότητα

Το μετρούμενο βέλος στον πήχη των 2 m του τοποθετούμενου σε οποιοδήποτε σημείο του δαπέδου, δεν θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 2 mm.

7.3

Διαφορές μεταξύ δυο διαδοχικών πλακών δαπέδου

Δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 1 mm.

7.4

Τελική στάθμη δαπέδου

Η απόκλιση μεταξύ της τελικής επιφάνειας του υπερυψωμένου δαπέδου μετά του τοποθετημένου δαπέδου
χρήσης (παράγραφος 6.1 και 6.3.4.) και της προκαθορισμένης από την μελέτη στάθμης, δεν θα πρέπει να
είναι μεγαλύτερη των 5 mm.
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Ο Ανάδοχος θα συντάξει και υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία τα Φύλλα Υποβολής Υλικού (ΦΥΥ).
Εκτός εάν καθορίζεται άλλως, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
-

Στοιχεία προϊόντων από τον Κατασκευαστή.

-

Εγχειρίδιο εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων συντήρησης.

-

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

-

Πυραντοχή.

-

8.2

Δείγματα επικαλύψεων δαπέδου που θα δεικνύουν τον χρωματισμό, τα σχέδια, το πάχος και θα
συμπεριλαμβάνουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τις ηλεκτροστατικές απαιτήσεις. Τα
δείγματα θα περιλαμβάνουν πλακίδια επικάλυψης και τα υλικά βάσης.

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επιπλέον, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντα και τα εγκεκριμένα
σχέδια.

8.3

Ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή

Η παραλαβή των εκτελεσθείσων εργασιών υποδομής, των δαπέδων με ή χωρίς ξύλινο υπόστρωμα θα
γίνεται για διαπίστωση εάν έχουν τηρηθεί οι όροι των άρθρων της παρούσης προδιαγραφής έστω και εάν
απαιτηθεί να ανασηκωθούν τα προβλεπόμενα από την μελέτη αφαιρούμενα τμήματα.
Συγχρόνως με την παραλαβή των δαπέδων θα πρέπει να γίνεται και η παραλαβή των προβλεπομένων από
την μελέτη και τοποθετηθέντων στο ενδιάμεσο κενό εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών.
Ο έλεγχος καθαριότητας του ενδιάμεσου κενού θα γίνεται με ηλεκτρική σκούπα.
Επιπλέον θα γίνεται έλεγχος εάν παρουσιάζονται ανισοσταθμίες μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του
δαπέδου, προσαρμογής με υπόλοιπα μη υπερυψωμένα δάπεδα ή εάν παρουσιάζονται φαινόμενα τριγμών
κατά το βάδισμα ή την κύλιση φορείων με τα επ’ αυτών φορτία τους, εφόσον από την μελέτη προβλέπονται
παρόμοιες καταπονήσεις.

9

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

9.1

Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
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Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

9.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας

10

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρους κατασκευής υπερυψωμένου δαπέδου,
σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00:2009

Βιβλιογραφία
x

ΕΛΟΤ ISO 2081 Metallic and other inorganic coatings. Electroplated coatings of zinc with
supplementary treatments on iron or steel -- Μεταλλικές επιστρώσεις. Επιψευδαργύρωση σιδήρου
και χάλυβα

x

ΕΛΟΤ EN 1081
Resilient floor coverings. Determination of the electrical resistance -- Ελαστικά
καλύμματα δαπέδων - Προσδιορισμός της ηλεκτρικής αντίστασης

x

ΕΛΟΤ ISO 9013 Thermal cutting. Classification of thermal cuts. Geometrical product specification
and quality tolerances -- Θερμική κοπή - Ταξινόμηση θερμικών κοπών - Γεωμετρική προδιαγραφή
προϊόντος και ανοχές ποιότητας

x

ΕΛΟΤ EN 12584 Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts.
Terminology -- Ατέλειες σε κοπή με οξυνδρική φλόγα, ακτίνες λέιζερ και φλόγα - Ορολογία

x

Οδηγία 92/57/EE,
Εργοταξίων»

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 17/96, Π.Δ 159/99 κ.λπ.).

x

NF P 67-103-1:1993 Raised access floor (free access). Constituant components. Execution. Part 1:
specification for technical clauses (DTU 57.1 ) -- Yπετυψωμένα δάπεδα (ελεύθερης προσπέλασης).
Επιμέρους στοιχεία αυτών. Διαμόρφωση. Μέρος 1: Τεχνική προδιαγραφή.

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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ICS: 91.040

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
Gypsum boards for suspended ceilings

Κλάση τιμολόγησης: 9
© ΕΛΟΤ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-15-07-10-01:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0710-01 «Ψευδοροφές με γυψοσανίδες» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-15-07-10-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-07-10-01 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

Ψευδοροφές με γυψοσανίδες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις υλικών και εργασιών για την κατασκευή ψευδοροφών
αναρτουμένων σε οροφές από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο, με σκελετό ανάρτησης από ξύλο ή μέταλλο και
τελική επιφάνεια γυψοσανίδες. Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο
της μελέτης του έργου.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης άλλων εγκαταστάσεων στο
χώρο μεταξύ φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές. Οι ψευδοροφές νοούνται
τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματά τους και με ενσωματωμένα άλλα στοιχεία του έργου, όπως φωτιστικά
σώματα, στόμια, θυρίδες επίσκεψης, κ.λπ. Θα αποτελούν ενιαία συστήματα και εφόσον είναι ομοειδείς θα
προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολό τους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 520

Gypsum plasterboards. Definitions, requirements and test methods -Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10143

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensions and shape -- Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με συνεχή
επιμετάλλωση διά εμβαπτίσεως εν θερμώ - Ανοχές στις διαστάσεις και
μορφές

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1) -- Χρώματα και
βερνίκια. Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με
προστατευτικές επιστρώσεις. Μέρος 1: Γενική εισαγωγή

ΕΛΟΤ EN 13964

Suspended ceilings - Requirements and test methods -- Ψευδοροφές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14195

Metal framing components for gypsum plasterboard systems. Definitions,
requirements and test methods -- Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για
συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 14353

Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards.
Definitions, requirements and test methods -- Μεταλλικά σφαιρίδια και
διαμορφωμένες διατομές προς χρήση με γυψοσανίδες. Ορισμοί, απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN ISO 2409

Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409). Χρώματα και βερνίκια.
Δοκιμή σταυροκοπής

ΕΛΟΤ EN ISO 2808

Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808). -Χρώματα και βερνίκια. Προσδιορισμός πάχους ξηρού υμένα

ΕΛΟΤ ISO 6308

Gypsum plasterboard -- SpecificationΓυψοσανίδες. Προδιαγραφές

DIN 18181-09

Gypsum plasterboards for building construction – Application -- Δομικά έργα
από γυψοσανίδες. Κατευθυντήριες οδηγίες εκτέλεσης εργασιών.

DIN 18201

Tolerances in building construction – Terminology, principles, application,
testing -- Ανοχές στα κτιριακά έργα - Ορολογία, αρχές, εφαρμογές, δοκιμές

DIN 18202

Tolerances in building construction – Buildings -- Ανοχές διαστάσεων στα
κτιριακά έργα - Κτίρια

DIN 18350-01

Construction contract procedures - Part C: General technical specifications
for building works - Plaster and stucco -- Συμβατικές απαιτήσεις οικοδομικών
έργων. Μέρος 3: Κατασκευή επιχρισμάτων και στοκαρίσματα.

DIN 50021

Spray tests with different sodium chloride solutions -- Δοκιμές ψεκασμού με
διαλύματα χλωριούχου νατρίου.

DIN 67530

Reflectometer as a means for gloss assessment of plane surfaces of paint
coatings and plastics -- Προσδιορισμός στιλπνότητας επιφανειών
χρωματισμών και πλαστικών με χρήση ρεφλεκτομέτρου (ανακλασιμέτρου)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01:2009

Yλικά κριτήρια αποδοχής

4.1

Γενικά

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η αναρτημένη ψευδοροφή θα είναι κατασκευασμένη από κύριους
δοκούς ορθογωνικής διατομής. Η εγκατάστασή της θα συμφωνεί με το Πρότυπο DIN 18168 και θα συνάδει
με το ΦΕΚ 613/Β/12.10.92.
Τα φέροντα στοιχεία (υποδομή, στοιχεία ανάρτησης, σφικτήρες) θα φέρουν με ασφάλεια όλα τα φορτία
(σταθερά, κινητά, σεισμικά) και κάθε διαφορική πίεση, χωρίς να ξεπεραστούν η επιτρεπτή αντοχή ή/ και το
βέλος κάμψεως.
Το μέγεθος των στοιχείων και η απόστασή τους θα πρέπει να επιβεβαιωθούν υπολογιστικά, σύμφωνα με
τους τεχνικούς κανονισμούς των κτιρίων ή μέσω πιστοποιητικών δοκιμών από επίσημο κέντρο δοκιμών,
σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18168. Σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, το σταθερό φορτίο δεν θα ξεπερνά τα
0,50 kN/m2 .
Τα φέροντα στοιχεία μπορούν να φέρουν με ασφάλεια φορτία μέχρι και 1,5 kN/m2 ,χωρίς να ξεπεραστούν η
επιτρεπτή αντοχή ή/ και το βέλος κάμψεως.

4.2
4.2.1

Κύριες και εγκάρσιες δοκοί
Mεταλλικές

Οι δοκοί που θα χρησιμοποιηθούν θα κατασκευασθούν από φύλλο γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβος
συνολικού πάχους 0,8 mm και θα είναι σε συμφωνία με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10142 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10143 ή
εγκεκριμένα ισοδύναμα Πρότυπα.
Το μέγιστο βέλος κάμψης θα περιορίζεται στο 1/500 του μήκους και δεν θα υπερβαίνει για κανένα λόγο τα 4
mm (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13964).
Οι κοιλοδοκοί θα έχουν τελείωμα με επίχρισμα πούδρας ελάχιστου πάχους 70-80μ και στιλπνότητα 30° σε
συμφωνία με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Το σύστημα βαφής θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις των Προτύπων DIN 67530, ΕΛΟΤ EN ISO 2409, ΕΛΟΤ
EN ISO 2808, ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1, DIN 50021 ή άλλων ισοδύναμων.
Πριν το επίχρισμα τους, οι γαλβανισμένες επιφάνειες θα ασταρώνονται ή θα καλύπτονται με φωσφορικά
άλατα, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
4.2.2

Ξύλινες

Θα χρησιμοποιηθεί πριονιστή ξυλεία κωνοφόρων σε διατομή σύμφωνα με τη μελέτη.
Οι διαστάσεις διατομών των ξύλων είναι σε χιλιοστά (mm). Πρώτη αναφέρεται η διάσταση κατά την οποία το
ξύλο εδράζεται και καρφώνεται.
Τα ξύλα πρέπει να είναι:
α)

ίσια, χωρίς ελαττώματα στο σχήμα, με νερά που αποκλίνουν έως 12% από τον άξονα.

β)

υγιή, χωρίς σκασίματα, προβολές εντόμων και μυκήτων.

γ)

με ρόζους και θύλακες με ρετσίνι, διαμέτρου έως το πολύ 1/4 του πλάτους της πλευράς που υπάρχει ο
ρόζος ή ο θύλακας.

δ)

με ποσοστό υγρασίας έως 22%.

Τα ξύλα θα εμποτίζονται με συντηρητικό πιστοποιημένης ποιότητας.
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Σε περίπτωση απαίτησης πυροπροστασίας:
-

-

Ο σκελετός (δοκοί - αναρτήσεις) θα έχουν καλυφθεί με ειδικό πυράντοχο χρώμα (διογκούμενο με τη
φωτιά). Ειδικά, τα στοιχεία ανάρτησης θα περιβάλλονται με κοχύλια λιθοβάμβακα πάχους 20mm.
Tο ενδιάμεσο κενό της ψευδοροφής θα διαμερισματούται με ειδικά πυράντοχα διαφράγματα (κυρίως
πάνω από τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων), τα οποία θα έχουν τέτοια δομή, ώστε να
συμβάλλουν και στην ηχομόνωση.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ψευδοροφές με καμπύλα τμήματα γυψοσανίδων, θα προβλέπονται ειδικοί
προς τούτο σκελετοί.

4.3

Στοιχεία ανάρτησης

Τα στοιχεία ανάρτησης (βραχίονες ανάρτησης) θα αποτελούνται από γαλβανισμένους κοχλίες αγκυρώσεως
και βραχίονες τύπου C. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία ανάρτησης θα συμφωνούν με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13964 και θα έχουν αντιδιαβρωτική προστασία,
σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 50021.
Οι αγκυρώσεις στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
προδιαγραφής. Επίσης, τα φέροντα στοιχεία θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1.
Οι απαιτήσεις για τα σεισμικά στοιχεία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ613/Β/12.10.92 («Νέος
Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας»).

4.4
4.4.1

Ψευδοροφή γυψοσανίδας
Γενικά

Η κατασκευή της ψευδοροφής πρέπει να ακολουθεί κανόνες σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 1296 και DIN
18168 (Μέρος 1: Απαιτήσεις κατασκευής).
4.4.2

Υλικά

Ο σκελετός ανάρτησης θα είναι επίπεδος, από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 14353 με ταχείες ή αντιανεμικές αναρτήσεις. Οι βίδες στερέωσης θα ακολουθούν το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 14195. Η επικάλυψη θα γίνεται με μονή ή διπλή, επίπεδη ή καμπύλη γυψοσανίδα πάχους 12,5
mm (απλή, ανθυγρή ή πυράντοχη), με ή άνευ ηχοαπορροφητικών οπών και σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ
ISO 6308, και ΕΛΟΤ EN 520.
Το υλικό μόνωσης για ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση ή και θερμομόνωση θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
θερμοβάμβακα, σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18165-1, πάχους όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη
μελέτη. Στην περίπτωση ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων τοποθετείται πάνω από τη διάτρητη γυψοσανίδα
ειδικό πυράντοχο πίλημα πριν από το λιθοβάμβακα. Το υλικό στοκαρίσματος αρμών θα είναι ειδικό για
άνθυγρες και πυράντοχες γυψοσανίδες. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού
ή χαρτοταινία με λεπτή διάτρηση και κατάλληλο υλικό φινιρίσματος.
Σημείωση:

4.5

Όταν κάτω από την πλάκα χώματος τοποθετείται ψευδοροφή από γυψοσανίδες επικαλυμμένες
με λιθοβάμβακα, η παρουσία μόνο αυτού δεν μπορεί να καλύψει τις θερμομονωτικές ανάγκες
των χώρων κάτω από το χώμα.

Ειδικά τεμάχια

Όπου απαιτείται, θα χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια, τα οποία θα παράγονται από τον κατασκευαστή της
οροφής ή θα κατασκευάζονται επί τόπου σύμφωνα με τη μελέτη. Tο ίδιο ισχύει και για τα ειδικά συστήματα
στερέωσης.
Η επιλογή των υλικών θα είναι τέτοια, ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπιδράσεις,
όπως π.χ. ηλεκτρολυτικά ή γαλβανικά φαινόμενα, κ.λπ.
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Παραλαβή – έλεγχος και αποδοχή υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή μη, σε
ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
Πρότυπα. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό
τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

4.7

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο, προστατευμένες από
κάθε φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Mέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία, υπό
την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

Να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

Να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

Να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

ε)

Να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m² σε θέση που
θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και
όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών γυψοσανίδας μπορούν να αρχίσουν μετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης),

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων,

-

κατασκευή των επιχρισμάτων,

-

κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που διέρχονται μέσα από το χώρο μεταξύ
οροφής και ψευδοροφής συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας.
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Επιπρόσθετα οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων κ.λπ.) θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η
διαδικασία πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.3

Συνθήκες των επιφανειών

Η αναρτημένη ψευδοροφή θα εγκατασταθεί όπως δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια και σε συμφωνία με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. O χώρος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εγκατασταθεί η
οροφή, θα μελετηθούν και η εργασία δεν θα προχωρήσει μέχρις ότου διασφαλιστούν οι κάτωθι
ικανοποιητικές συνθήκες:
-

-

5.4

Η περιοχή να είναι ελεύθερη από άλλα συνεργεία που μπορεί να δυσχεράνουν την παραγωγικότητα
της εργασίας.
Η επάνω επιφάνεια να είναι καθαρή.

Προετοιμασία

Θα σημαδευτεί στην οροφή η θέση της ψευδοροφής και θα κατασκευαστεί ένα αρχικό πλέγμα με χρήση
διαβαθμισμένων προκτυπημένων γωνιακών διατομών που θα κρεμαστούν από την υποδομή ή θα
προσαρμοσθούν στους πλευρικούς τοίχους.
Οι γραμμές του αρχικού πλέγματος θα αλφαδιαστούν πάνω από τη συνολική επιφάνεια και θα ελεγχθούν για
την ευθυγράμμιση τους, με ανοχή 3mm στα 3,7m.

5.5

Τοποθέτηση

Η εγκατάσταση του συστήματος αναρτημένης ψευδοροφής θα γίνει σε συμφωνία με τις οδηγίες και
συστάσεις του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στα ΦΥΥ. Κάθε άλλη εργασία πάνω από την ψευδοροφή
θα έχει ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η εγκατάσταση της ψευδοροφής.
Εάν απαιτηθούν δραστηριότητες πάνω από την ψευδοροφή μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να δοθεί
προσοχή για την παροχή πρόσβασης και διόδου για να αποφευχθεί η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε
τμήματος της ψευδοροφής. Σε περίπτωση που αυτό οφείλεται σε παράλειψη συγκεκριμένου συνεργείου,
αυτό βαρύνεται και με το κόστος αποκατάστασης.

5.6

Ψευδοροφή γυψοσανίδας

Η χάραξη της ψευδοροφής θα γίνεται περιμετρικά στους τοίχους με laser ή αλφαδολάστιχο και χρωστικό
νήμα (ράμμα). Η ανάρτηση των κυρίων οδηγών θα γίνεται με αναρτήρες ταχείας ανάρτησης ή αντιανεμικές
αναρτήσεις (σε αποστάσεις 100 cm, για φορτίο μικρότερο από 0,15 kN/m2 και 65 cm, για φορτίο μεγαλύτερο
από 0,15 kN/m2 - ≤ 0,30 kN/m2). Η στερέωση των αναρτήσεων στο δομικό στοιχείο από οπλισμένο
σκυρόδεμα θα γίνεται με καρφί οροφής ονομαστικής διαμέτρου DN 6mm.
Οι αποστάσεις των κυρίων και δευτερευόντων οδηγών, αν δεν φαίνεται διαφορετικά στα σχέδια, θα είναι 120
και 50 cm αντίστοιχα. Οι δευτερεύοντες οδηγοί θα τοποθετούνται ανάμεσα στους κύριους οδηγούς και θα
συνδέονται στο ίδιο επίπεδο σταυρωτά με συνδετήρες X. Στην περίπτωση ψευδοροφής με απαιτήσεις
πυραντίστασης, τα ελάσματα σύνδεσης θα κάμπτονται. Αν δε το συνολικό φορτίο είναι μεγαλύτερο από 0,24
kN/m2 , τα ελάσματα θα κάμπτονται και θα βιδώνονται με βίδες διαστάσεων 3,5x9 mm2.
Στη συμβολή της ψευδοροφής με τα κατακόρυφα στοιχεία θα τοποθετηθεί διατομή διαστάσεων
28x27x06mm. Οι γυψοσανίδες θα βιδώνονται προοδευτικά στον αλφαδιασμένο σκελετό, από το ένα άκρο
προς το άλλο, ώστε να μην παραμορφώνονται. Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης γυψοσανίδας, κάθε
στρώση θα στερεώνεται αυτόνομα με μετατεθειμένους τους αρμούς. Οι γυψοσανίδες θα βιδώνονται κάθετα
στους δευτερεύοντες οδηγούς σε αποστάσεις 20 cm. Στην περίπτωση διπλής γυψοσανίδας, οι αποστάσεις
βιδώματος θα είναι 60 cm για την πρώτη στρώση και 20 cm για την δεύτερη στρώση.
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Οι βίδες θα διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και θα εισχωρούν στους οδηγούς κατά τουλάχιστον 10 mm.
Οι κεφαλές θα βυθίζονται κατά 1 mm από την επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του
βιδοδράπανου, ώστε να μπορούν να στοκάρονται, χωρίς όμως να σχίζεται το χαρτόνι της. Παραμορφωμένες
ή λάθος τοποθετημένες βίδες θα απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται με καινούργιες σε απόσταση 5 cm
από την προηγούμενη θέση.
Οι γυψοσανίδες μετά το τέλος της στερέωσης θα πρέπει να εφάπτονται τέλεια στο σκελετό στήριξης.
Θα υπάρχει πρόβλεψη για την διαμόρφωση των απαιτουμένων ανοιγμάτων για την ενσωμάτωση στην
ψευδοροφή φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού κ.λ.π.
Η αρμολόγηση και η επεξεργασία της τελικής επιφανείας θα γίνει σύμφωνα με τα Πρότυπα DIN 18181-09 και
DIN 18350-01, παράλληλα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος της ψευδοροφής. Θα γίνεται δε,
όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή διαστολές των γυψοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής
υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο τοποθέτησης. Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της
αρμολόγησης δεν θα είναι μικρότερη από 10 οC και θα διατηρείται σταθερή δύο μέρες πριν και δύο μέρες
μετά την εκτέλεση της εργασίας.
Οι γυψοσανίδες πριν την αρμολόγηση θα ελέγχονται, ώστε να είναι σταθερά βιδωμένες και να μην εξέχουν οι
κεφαλές των βιδών. Οι αρμοί θα ξεσκονίζονται και τυχόν εκδορές, μικρές τρύπες και ρωγμές θα
επιδιορθώνονται με ειδικό υλικό επιδιόρθωσης για άνθυγρες ή πυράντοχες γυψοσανίδες. Για το στοκάρισμα
των αρμών θα χρησιμοποιηθεί υλικό στοκαρίσματος, ειδικό για ανθυγρές γυψοσανίδες και ταινία αρμού, ενώ
για τις πυράντοχες θα χρησιμοποιηθεί και υαλοταινία αρμού.
Στα κομμένα άκρα των γυψοσανίδων, ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού αρμολόγησης, θα τοποθετείται
πάντα ταινία αρμού. Τα κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων θα πλανίζονται πριν το στοκάρισμα
υπό γωνία 450 κατά το 1/3 του πάχους της γυψοσανίδας και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή
πλευρά θα γυαλοχαρτίζεται.
Οι τελική επιφάνεια της ψευδοροφής θα σπατουλάρεται με υλικό φινιρίσματος που συνιστά ο
κατασκευαστής, θα τρίβεται ελαφρά με τριβίδι και θα ξεσκονίζεται, ώστε να είναι έτοιμη για τις εργασίες
χρωματισμού, οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των ΤΣΥ-ΤΠ.
Στις περιπτώσεις που το μήκος της ψευδοροφής είναι μεγαλύτερο των 15 m, θα προβλέπονται αρμοί
διαστολής στις αντίστοιχες περιοχές του φέροντος οργανισμού. Για τη διαμόρφωση "κούτελων", εσοχών
κ.λ.π., θα ακολουθείται ο ίδιος τρόπος κατασκευής με τα οριζόντια τμήματα, με κατάλληλη διαμόρφωση του
σκελετού. Τέλος οι θυρίδες επίσκεψης διαστάσεων που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης θα είναι από
αλουμίνιο με πλήρως αφαιρούμενη θυρίδα, ασφαλισμένη με βραχίονες και αλυσίδες συγκράτησης.

5.7

Προστασία

Τμήματα που παρουσιάζουν ρωγμές, φουσκώματα, λακουβίτσες, ξεθωριάσματα και άλλα ελαττώματα, θα
απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται από άλλα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Για λόγους καλύτερης προστασίας, η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα πραγματοποιείται όταν:
-

έχουν στεγνώσει όλες οι επιφάνειες στο χώρο,

-

έχουν τοποθετηθεί οι θύρες και τα παράθυρα,

-

η θερμοκρασία και η υγρασία στο κτίριο βρίσκονται στα επίπεδα που προορίζονται για συνήθη χρήση.

Επίσης, θα γίνουν προβλέψεις, ώστε να αποτραπεί η ρύπανση άλλων εργασιών λόγω της εκτέλεσης των
εργασιών της παρούσας προδιαγραφής.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα
φύλλα θα αποθηκεύονται και μεταφέρονται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται το ξεθώριασμα, τα
φουσκώματα ή ο σχηματισμός υγρασίας. Κατά την αποθήκευση του, το πλέγμα θα προστατεύεται έναντι
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μόνιμων παραμορφώσεων και διάβρωσης. Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας θα διέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.

6

Aπαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Οι Υποβολές Υλικών (ΦΥΥ) θα ετοιμασθούν και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. Εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαμβάνει:
-

-

-

Τα χαρακτηριστικά προϊόντος από τον κατασκευαστή. Εγχειρίδιο εγκατάστασης . Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης. Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
Εργοστασιακά σχέδια που δείχνουν την κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων,
περιλαμβανομένων των σχεδίων ανόψεων ψευδοροφών, τομών, λεπτομερειών και συσχετισμών με
άλλες εργασίες.
Σεισμικούς υπολογισμούς.
Πρόσφατα πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή ή ισοδύναμο πιστοποιητικό του συστήματος
ποιοτικού ελέγχου.

Θα υποβληθεί επίσης δείγμα 300 mm που θα δείχνει το τελείωμα των κύριων κατά μήκος και των εγκαρσίων
δοκών.
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία μέσα από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επιπλέον, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Επικείμενες ανοχές θα ακολουθούν τα Πρότυπα DIN 18201, DIN 18202, ΕΛΟΤ EN 13964. Οι αποκλίσεις
από την οριζοντιότητα της ψευδοροφής σε όλες τις διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 5 mm,
ελεγχόμενες με ευθύγραμμο κανόνα 4 m (αλφαδιασμένο).
Η απόκλιση ευθυγράμμισης των ορατών σκελετών θα έχει μέγιστη τιμή 2 mm σε μήκος 4 m.
Ο ορθογωνισμός των πλακών θα είναι απόλυτος, χωρίς απόκλιση.
Η διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατομών του σκελετού δε θα ξεπερνά τα 0,5 mm.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος επί τόπου του έργου

Η ψευδοροφή θα επιθεωρείται οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι:
-

-

14

Τα στοιχεία της ψευδοροφής που χρησιμοποιούνται ταιριάζουν με τις εγκεκριμένες υποβολές υλικών.
Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής. Δεν θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση, εκτός εάν δοθεί εντολή από την
Υπηρεσία που να πιστοποιεί/ επιβεβαιώνει, ότι όλες οι άλλες εργασίες πάνω από την ψευδοροφή
έχουν σωστά ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Δεν θα επιτραπεί αποξήλωση μετά την εγκατάσταση.
Η εργασία έχει πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Οι ανοχές της εγκατάστασης είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις
προδιαγραφές.

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 - Μέσα ατομικής προστασίας

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ψευροροφής, με βάση τα χαρακτηριστικά των
γυψοσανίδων (πάχος, τύπος) και την μορφή της επιφανείας (επίπεδη, καμπύλη), σύμφωνα με τα
καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Ο σκελετός ανάρτησης της ψευροροφής από γαλβανισμένα ελάσματα κλπ, είτε επιμετράται ιδιαίτέρως σε
χιλιόγραμμα ή τετραγωνικά μέτρα, είτε θεωρείται ανηγμένος στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια της
ψευδοροφής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
x

BS 8212 Code of practice for dry lining and partitioning using gypsum plasterboard -- Κώδικας
πρακτικής ξηράς δόμησης με χρήση γυψοσανίδων

x

DIN 18165-2 Fibrous insulating building materials - Part 2: Impact sound insulating materials -Ινώδη μονωτικά δομικά υλικά. Μέρος 2: Ηχομονωτικά υλικά για ήχο

x

ΦΕΚ 613/Β/12.10.92

Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας (ΝΕΑΚ).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές
Sound absorbing suspended ceilings

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0710-02 «Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-10-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις υλικών και εργασιών για την κατασκευή ψευδοροφών
αναρτούμενων σε οροφές από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο με σκελετό ανάρτησης από ξύλο ή μέταλλο και
πλήρωση με μεταλλικά φύλλα ή πλακίδια ή πλάκες ορυκτών ινών. Oι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του έργου.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης άλλων
εγκαταστάσεων στο χώρο μεταξύ φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές. Οι
ψευδοροφές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματά τους και με ενσωματωμένα άλλα στοιχεία του έργου
(φωτιστικά σώματα, στόμια, θυρίδες επίσκεψης κλπ.). Θα αποτελούν ενιαία συστήματα και εφόσον είναι
ομοειδείς θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο σύνολό τους.
Στο σύστημα εσωτερικής αναρτώμενης ακουστικής οροφής (καμπύλης ή επίπεδης), όπως δεικνύεται στα
κατασκευαστικά σχέδια, η ψευδοροφή θα είναι αναρτημένη από την πλάκα σκυροδέματος της οροφής. Tα
φωτιστικά της οροφής θα είναι ενσωματωμένα στα πανέλα του κανάβου. Tα πανέλα, οι αναρτήσεις, οι
μεταλλικές ράβδοι και τα υλικά στερέωσης θα πρέπει να παραχθούν σαν ένα σύστημα από τον ίδιο
κατασκευαστή.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
DIN 18201

Tolerances in building construction – Terminology, principles, application,
testing -- Ανοχές στα κτιριακά έργα - Ορολογία, αρχές, εφαρμογές, δοκιμές

DIN 18202

Tolerances in building construction – Buildings -- Ανοχές διαστάσεων στα
κτιριακά έργα - Κτίρια

DIN 4102

Fire behaviour of building materials and elements - Classification of building
materials - Requirements and testing -- Συμπεριφορά δομικών υλικών και
στοιχείων κτιρίων σε πυρκαγιά. Απαιτήσεις και δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 13964

Suspended ceilings - Requirements and test methods -- Ψευδοροφές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
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ΕΛΟΤ ISO 354

Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room -Ακουστική - Μέτρηση ηχοαπορρόφησης σε αίθουσα αντήχησης

ΕΛΟΤ EN ISO 10140-4

Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building
elements - Part 4: Measurement procedures and requirements -- Μέτρηση
ηχομόνωσης κτιρίων και δομικών στοιχείων. Μέρος 4: Εργαστηριακοί
έλεγχοι

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση
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Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Ενσωματούμενα υλικά - κριτήρια αποδοχής

4.1

Γενικά

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι αρθρωτές ψευδοροφές μπορεί να είναι τύπου εμφανούς, μερικής ή
ολικής απόκρυψης του πλέγματος στήριξης, αποτελούμενες από στοιχεία όπως δεικνύεται στα
κατασκευαστικά σχέδια και όπως περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή (ένσημα πλέγματος στήριξης,
ορυκτές πλάκες ή μεταλλικά πλακίδια ή λωρίδες, ειδικά τεμάχια).
Η ψευδοροφή, όταν υπόκειται σε διαφορά πίεσης λόγω του αερισμού, θα ανθίσταται σε άνωση μέσω της
ύπαρξης επαρκών ανοιγμάτων εκτόνωσης με γρίλιες σε τακτικές αποστάσεις.

4.2

Σύστημα πλέγματος στήριξης

Το σύστημα πλέγματος στήριξης θα συμμορφώνεται προς το πρότυπο DIN 18168. Το πλέγμα της οροφής
θα βασίζεται κατ’ αρχήν σε στοιχεία 60x60 cm2. Οι κύριες βέργες και τα "Τ" θα αποτελούν το σύστημα
πλέγματος στήριξης.
Το σύστημα άμεσης ανάρτησης ψευδοροφής θα είναι μη εμφανούς τύπου, αποτελούμενο από διπλές
ράβδους σχήματος "Τ". Οι ράβδοι θα είναι κατασκευασμένες από εξηλασμένο χάλυβα, γαλβανισμένο εν
θερμώ, συμμορφούμενο προς τις απαιτήσεις του πρότυπου DIN 18168. Όλα τα στηρίγματα θα φέρουν
επίστρωση εποξειδικού υλικού. Οι κύριες βέργες με άκαμπτους συνδέσμους και εγκάρσια "Τ" που
κλειδώνουν σε ευθεία θα τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο.
Τα υλικά του συστήματος πλέγματος στήριξης που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν:
-
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Υλικό κατασκευής θα είναι χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ (πάχος γαλβανισμού όχι μικρότερο των 85 μ)
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10142 ή εγκεκριμένο ισοδύναμο.
Όπου χρησιμοποιούνται διάτρητα φύλλα (καμπύλα ή επίπεδα) θα χρησιμοποιηθεί ειδικό σύστημα
ανάρτησης.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο χάλυβας πέραν του προαναφερθέντος γαλβανισμού θα
προστατεύεται και από στρώση εποξειδικού υλικού ελάχιστου πάχους 5 μ και από πρόσθετο τελείωμα
πολυεστέρα ελάχιστου πάχους 20 μ, που θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις εσωτερικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Η στερέωση στους τοίχους θα πρέπει να γίνει με εμφανείς αλουμινένιες ράγες προφίλ F ηλεκτροστατικά
βαμμένες, πάχους τουλάχιστον 1.5 mm. Οι διαφορές θα απορροφηθούν από την τελευταία σειρά στους
τοίχους. Ακόμη, στοιχεία με διάσταση μικρότερη του μισού πρέπει να αποφεύγονται.
Σε περίπτωση απαίτησης πυροπροστασίας ο σκελετός (δοκοί, αναρτήσεις) θα έχει καλυφθεί με ειδικό
πυράντοχο χρώμα (διογκούμενο με τη φωτιά). Ειδικά, τα στοιχεία ανάρτησης θα περιβάλλονται και με
κοχύλια λιθοβάμβακα πάχους 20 mm. Επιπλέον, το ενδιάμεσο κενό της ψευδοροφής θα διαμερισματούται με
ειδικά πυράντοχα διαφράγματα (κυρίως πάνω από τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων) τα οποία θα έχουν
τέτοια δομή ώστε να συμβάλλουν και στην ηχομόνωση.
Το σύνολο των διαδικασιών μελέτης και εγκατάστασης ψευδοροφών θα πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις
του "Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός" (ΝΕΑΚ - ΦΕΚ 613 Β/12.10.92).

4.3

Διάτρητα μεταλλικά πλακίδια/φύλλα

Τα διάτρητα μεταλλικά πλακίδια/ φύλλα θα κατασκευασθούν από επιψευδαργυρωμένο ανοξείδωτο χάλυβα,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10142, και θα βαφούν εκ των υστέρων με σκόνη πολυεστέρα, η οποία
θα εφαρμοσθεί ηλεκτροστατικά (χρώμα από το σύστημα RAL μετά από έγκριση της Υπηρεσίας). Τα πλακίδια
θα έχουν διαστάσεις 600x600 mm2 και πάχος όχι μικρότερο των 0,7 mm. Από τον κατασκευαστή
(προμηθευτή) θα πρέπει να δίδεται ο συντελεστής απορρόφησης α (SAB) για χαμηλές, μεσαίες και οξείες
συχνότητες.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, θα υπάρχει διάτρητο τυπικά τελείωμα με απλό περιθώριο με 17% ανοίγματα
περιοχής διατομής Φ 2,5 mm και κέντρα ανά 5,5 mm ή παρόμοιο, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τα προτεινόμενα υλικά θα είναι άφλεκτα, κατηγορίας Α2 (θα χορηγηθεί από τον προμηθευτή - κατασκευαστή
επίσημο πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης) σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 (τα υλικά θα υποστούν
δοκιμές έναντι φωτιάς, πυκνότητας καπνού και τοξικότητας, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, τμήμα 1:
Εδάφιο 5.2), ικανοποιώντας τις εξής απαιτήσεις:
-

Μηδενική καύση επιφανείας, σύμφωνα με την εξάπλωση φλόγας (κατηγορία Α2).

-

Μη παραγωγή τοξικών αερίων όταν θερμαίνονται.

-

Δεν περιλαμβάνουν πλαστικό, ξύλο, ελαστικό ή ύφασμα.

Τα διάτρητα μεταλλικά πλακίδια/ φύλλα θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώνουν χωνευτά φωτιστικά
σώματα (spots), μεγάφωνα, στόμια κλιματισμού, ανιχνευτές φωτιάς και στόμια καταιονισμού σύμφωνα με τη
μελέτη. Επίσης, η συνδεσμολογία τους με το σκελετό θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση φωτιάς ή
σεισμού να μη δημιουργούνται αποσπάσεις.
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Το υλικό μόνωσης για την περίπτωση ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
λιθοβάμβακα, πάχους όπως προβλέπεται στη μελέτη, τοποθετούμενες πάνω από πυράντοχο πίλημα.
Σημείωση:

4.4

Όταν κάτω από την πλάκα Δώματος τοποθετείται ψευδοροφή από διάτρητες πλάκες / φύλλα
επικαλυμμένες με λιθοβάμβακα, η παρουσία μόνο αυτού δε μπορεί να καλύψει τις θερμομονωτικές
ανάγκες των χώρων κάτω από το Δώμα.

Ψευδοροφή με πλάκες ορυκτών ινών

Χρησιμοποιούνται πλάκες από ορυκτές ίνες χωρίς αμίαντο, πάχους τουλάχιστον 15 mm και διαστάσεων
σύμφωνα με τη μελέτη. Οι πλάκες θα έχουν περιμετρική πατούρα τέτοιας μορφής ώστε να επιτυγχάνεται η
μερική ή ολική απόκρυψη των ακμών του σκελετού ανάρτησης αλλά να επιτρέπεται η επισκεψιμότητα. Στους
χώρους της κουζίνας και σε άλλες «αποστειρωμένες» περιοχές, οι επιφάνειες των πλακών θα έχουν ειδική
κατεργασία με βακτηριοστατική και αντιμυκητιακή βαφή.
Ανάλογα αν οι πλάκες είναι ηχοαπορροφητικές ή ηχομονωτικές (με οπές ή χωρίς), θα πρέπει να δίδεται από
τον κατασκευαστή - προμηθευτή ο συντελεστής απορρόφησης α (SAB) για χαμηλές, μεσαίες και οξείες
συχνότητες.
Οι πλάκες θα παρουσιάζουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
-

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας K = 0,064 W/mΚ

-

Μέσος συντελεστής ηχοαπορρόφησης ≥ 0,63 (ΕΛΟΤ EN ISO 10140-4, ΕΛΟΤ ISO 354).

-

Κατηγορία υλικού Α2/Β1 (κατά DIN 4102 – 1) και πυραντοχή έως F120 (κατά DIN 4102 – 2).

-

Αντοχή στην υγρασία έως 90% RH

Τα διάτρητα πλακίδια ορυκτών ινών θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώνουν χωνευτά φωτιστικά σώματα
(spots), μεγάφωνα, στόμια κλιματισμού, ανιχνευτές φωτιάς και στόμια καταιονισμού σύμφωνα με τη μελέτη.
Επίσης, η συνδεσμολογία τους με το σκελετό θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση φωτιάς ή
σεισμού να μη δημιουργούνται αποσπάσεις.
Το υλικό μόνωσης για την περίπτωση ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
λιθοβάμβακα, πάχους όπως προβλέπεται στη μελέτη, τοποθετούμενες πάνω από πυράντοχο πίλημα.
Σημείωση:

4.5

Όταν κάτω από την πλάκα Δώματος τοποθετείται ψευδοροφή από πλακίδια ορυκτών ινών
επικαλυμμένα με λιθοβάμβακα, η παρουσία μόνο αυτού δε μπορεί να καλύψει
θερμομονωτικές ανάγκες των χώρων κάτω από το Δώμα.

Ειδικά τεμάχια

Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή περιλαμβάνουν τον σκελετό ανάρτησης,
αναρτήρες, γωνιακά στηρίγματα και άλλα μικροεξαρτήματα από στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου
χαλυβδόφυλλου, πάχους τουλάχιστον 0,6 mm. Όλα τα εμφανή τμήματα θα είναι χρωματισμένα με
ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση ίδια με εκείνη των ψευδοροφών. Οι αναρτήρες θα είναι συνεχούς
ρύθμισης από γαλβανισμένο σύρμα 4 mm ή στραντζαριστό γαλβανισμένο έλασμα αναλόγως της φέρουσας
ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήματος. Μικροεξαρτήματα ματίσματος, διασταύρωσης,
στερέωσης (clips), σύνδεσης, μόρφωσης αρμών κ.λπ. θα είναι υλικό της ίδιας ποιότητας. Τα βύσματα
αγκύρωσης θα είναι πλαστικά ή μεταλλικά, ανάλογα με την φέρουσα ικανότητα και την αντοχή σε φωτιά του
συστήματος. Οι βίδες θα είναι μη οξειδούμενες (γαλβανισμένες, ανοξείδωτες, κ.λπ.).

4.6

Παραλαβή – έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Tα υλικά προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή μη, σε
ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά
πρότυπα. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό
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τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι
καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

4.7

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.

5

Mέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

β)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.

γ)

να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

ε)

να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m² σε θέση που
θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών μπορούν να αρχίσουν μετά την :
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων

-

κατασκευή των επιχρισμάτων

-

κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που διέρχονται μέσα από το χώρο μεταξύ
οροφής και ψευδοροφής συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας

Επιπρόσθετα οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων) θα πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η διαδικασία
πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.
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Συνθήκες των επιφανειών

O χώρος και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η εγκατάσταση θα εξετάζονται και οι εργασίες δεν θα
προχωρούν έως την αποκατάσταση τυχών μη ικανοποιητικών συνθηκών:
-

-

5.4

Στην περιοχή δεν εργάζονται άλλες ειδικότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγικότητα της
εργασίας.
Οι επιφάνειες θα είναι καθαρές.

Προετοιμασία

Θα σημαδευτεί στην οροφή η θέση της ψευδοροφής και θα κατασκευαστεί ένα αρχικό πλέγμα με χρήση
διαβαθμισμένων προκτυπημένων γωνιακών διατομών που θα κρεμαστούν από την υποδομή ή θα
προσαρμοσθούν στους πλευρικούς τοίχους.
Οι γραμμές του αρχικού πλέγματος θα αλφαδιαστούν πάνω από τη συνολική επιφάνεια και θα ελεγχθούν για
την ευθυγράμμιση τους, με ανοχή 3mm στα 3,7m.

5.5

Τοποθέτηση

Η εγκατάσταση του συστήματος της μεταλλικής ψευδοροφής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
και τις υποδείξεις του κατασκευαστή καθώς και με την παρούσα προδιαγραφή.

5.6

Προστασία

Τμήματα που παρουσιάζουν ρωγμές, φουσκώματα, λακουβίτσες, ξεθωριάσματα και άλλα ελαττώματα θα
απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται από άλλα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Για λόγους καλύτερης προστασίας, η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα πραγματοποιείται όταν:
-

έχουν στεγνώσει όλες οι επιφάνειες στο χώρο.

-

έχουν τοποθετηθεί οι θύρες και τα παράθυρα

-

η θερμοκρασία και η υγρασία στο κτήριο βρίσκονται στα επίπεδα που προορίζονται για συνήθη χρήση.

Θα γίνουν προβλέψεις ώστε να αποτραπεί η ρύπανση άλλων εργασιών λόγω της εκτέλεσης των εργασιών
της παρούσας προδιαγραφής.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα
φύλλα θα αποθηκεύονται και μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται το ξεθώριασμα, τα
φουσκώματα ή ο σχηματισμός υγρασίας. Κατά την αποθήκευση του, το πλέγμα θα προστατεύεται έναντι
μόνιμων παραμορφώσεων και διάβρωσης. Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας θα διέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.

6

Aπαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Οι Υποβολές Υλικών (ΦΥΥ) θα ετοιμασθούν και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. Εκτός αν
προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαμβάνει:
-

12

Τα χαρακτηριστικά προϊόντος από τον κατασκευαστή. Εγχειρίδιο εγκατάστασης . Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης. Οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
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Εργοστασιακά σχέδια που δείχνουν την κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων,
περιλαμβανομένων των σχεδίων ανόψεων ψευδοροφών, τομών, λεπτομερειών και συσχετισμών με
άλλες εργασίες..
Σεισμικούς υπολογισμούς.
Πρόσφατα πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή ή ισοδύναμο πιστοποιητικό του συστήματος ποιοτικού
ελέγχου.

Θα υποβληθεί επίσης δείγμα 300 mm που θα δείχνει το τελείωμα των κύριων κατά μήκος και των εγκαρσίων
δοκών.
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία μέσα από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επίσης, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Οι ανοχές των ενσωματούμενων στοιχείων κατασκευής θα ακολουθούν τα πρότυπα DIN 18201, DIN 18202,
ΕΛΟΤ EN 13964.
Οι αποκλίσεις από την οριζοντιότητα της ψευδοροφής σε όλες τις διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη των 5 mm, ελεγχόμενες με ευθύγραμμο κανόνα 4,00 m (αλφαδιασμένο).
Η απόκλιση ευθυγράμμισης των ορατών σκελετών θα έχει μέγιστη τιμή 2 mm σε μήκος 4 m.
Ο ορθογωνισμός των πλακών θα είναι απόλυτος, χωρίς απόκλιση
Η διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατομών του σκελετού δε θα ξεπερνά τα 0,5 mm.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος επί τόπου του έργου

Οι εγκατεστημένες ψευδοροφές με τα διάτρητα μεταλλικά πλακίδια θα επιθεωρούνται οπτικά, ώστε:
-

-

7
7.1

να ελεγχθεί ότι τα προς χρήση στοιχεία της ψευδοροφής δεν έχουν βαθουλώματα, κηλίδες, γρατσουνιές
και άλλα ελαττώματα και ότι συμμορφώνονται προς τις εγκεκριμένες υποβολές υλικών.
να ελεγχθεί ότι η εργασία εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών σχεδίων και της
παρούσας προδιαγραφής.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).
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Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες θορύβου και
παραγωγή σκόνης.

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ψευροροφής, με βάση τα χαρακτηριστικά της
(πάχος, υλικό κατασκευής και υφή των φύλλων που χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωσή της), σύμφωνα
με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Ο σκελετός ανάρτησης της ψευροροφής από γαλβανισμένα ελάσματα κλπ, είτε επιμετράται ιδιαίτέρως σε
χιλιόγραμμα ή τετραγωνικά μέτρα, είτε θεωρείται ανηγμένος στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια της
ψευδοροφής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
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x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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x
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Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας (ΝΕΑΚ).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες
Fibre cement boards suspended ceilings

Κλάση τιμολόγησης: 5
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0710-03 «Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-07-10-03, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31679

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 5
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 7

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 7

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 8

4

Υλικά κριτήρια αποδοχής .......................................................................................................... 8

4.1

Γενικά ........................................................................................................................................... 8

4.2

Κύριες και εγκάρσιες δοκοί ....................................................................................................... 8

4.3

Mεταλλικές δοκοί ........................................................................................................................ 8

4.4

Στοιχεία ανάρτησης .................................................................................................................... 9

4.5

Ψευδοροφή ινοτσιμεντοσανίδας ............................................................................................. 10

4.6

Ειδικά τεμάχια ........................................................................................................................... 10

4.7

Παραλαβή – Έλεγχος και αποδοχή υλικών ........................................................................... 10

4.8

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο .................................... 10

5

Μέθοδος κατασκευής................................................................................................................ 11

5.1

Συνεργείο ................................................................................................................................... 11

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών ....................................................................................................... 11

5.3

Συνθήκες των επιφανειών ....................................................................................................... 11

5.4

Προετοιμασία ............................................................................................................................ 12

5.5

Τοποθέτηση ............................................................................................................................... 12

5.6

Ψευδοροφή ινοτσιμεντοσανίδας ............................................................................................. 12

5.7

Προστασία ................................................................................................................................. 13

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή .............................................................. 13

6.1

Υποβολές ................................................................................................................................... 13

6.2

Δείγματα..................................................................................................................................... 14

6.3

Ανοχές ........................................................................................................................................ 14

6.4

Ποιοτικός έλεγχος επί τόπου του έργου ................................................................................ 14

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ....................... 14

7.1

Γενικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 14

3

31680

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03:2009

©

ΕΛΟΤ

7.2

Προστασία εργαζομένων ......................................................................................................... 15

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών.............................................................................. 15

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 15

Βιβλιογραφία................................................................................................................................................... 17

4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31681

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις απαιτήσεις υλικών και εργασιών για την κατασκευή ψευδοροφών
αναρτημένων από οροφές από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο, με σκελετό ανάρτησης από ξύλο ή μέταλλο και
τελική επιφάνεια διαμορφωμένη με ινοτσιμεντοσανίδες. Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά
χαρακτηριστικά αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του έργου.
Δεν περιλαμβάνονται τυχόν βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης άλλων εγκαταστάσεων στο χώρο μεταξύ
φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές.
Οι ψευδοροφές νοούνται τελειωμένες με όλα τα εξαρτήματά τους και με ενσωματωμένα τυχόν άλλα
προβλεπόμενα στοιχεία του έργου, όπως φωτιστικά σώματα, στόμια, θυρίδες επίσκεψης, κλπ. Θα
αποτελούν ενιαία συστήματα και εφόσον είναι ομοειδείς θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο
σύνολό τους.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 2409

Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409). Χρώματα και βερνίκια Δοκιμή σταυροκοπής

ΕΛΟΤ EN ISO 2808

Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808). -Χρώματα και βερνίκια. Προσδιορισμός πάχους ξηρού υμένα

ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10143

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensions and shape -- Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με συνεχή
επιμετάλλωση διά εμβαπτίσεως εν θερμώ - Ανοχές στις διαστάσεις και
μορφές

ΕΛΟΤ EN 12467

Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods -Επίπεδες πλάκες ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ EN 13963

Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and
test methods -- Υλικά σύνδεσης γυψοσανίδων. Ορισμοί, απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμών με ταχείες ή αντιανεμικές αναρτήσεις.

7

31684

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03:2009

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 13964

Suspended ceilings - Requirements and test methods -- Ψευδοροφές Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1) -- Χρώματα και
βερνίκια. Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών
με
προστατευτικές επιστρώσεις. Μέρος 1: Γενική εισαγωγή

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

περιβαλλοντικής προστασίας

κατά τις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4
4.1

Υλικά κριτήρια αποδοχής
Γενικά

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η αναρτημένη ψευδοροφή θα είναι κατασκευασμένη από κύριες
δοκούς ορθογωνικής διατομής. Η εγκατάστασή της γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο
DIN 18168 (βλέπε και ΦΕΚ 613/Β/12.10.92).
Τα φέροντα στοιχεία (υποδομή, στοιχεία ανάρτησης, σφικτήρες) θα φέρουν με ασφάλεια όλα τα φορτία
(σταθερά, κινητά, σεισμικά) και κάθε διαφορική πίεση χωρίς υπέρβαση της επιτρεπτής αντοχής ή/και του
βέλους κάμψεως.
Η διατομή των στοιχείων και η απόσταση τους θα καθορίζονται με υπολογισμούς, θα επιλέγονται από τους
καταλόγους των κατασκευαστών με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνωρισμένου κέντρου δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 13964.
Τα φέροντα στοιχεία θα πρέπει να αναλαμβάνουν με ασφάλεια φορτία μέχρι και 1,5 kN/m2 χωρίς υπέρβαση
της επιτρεπτής αντοχής ή/και του βέλους κάμψεως.

4.2

Κύριες και εγκάρσιες δοκοί

4.3

Mεταλλικές δοκοί

Οι δοκοί θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβος συνολικού πάχους 0,8
mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10142 και ΕΛΟΤ EN 10143 ή εγκεκριμένα ισοδύναμα πρότυπα.
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Το μέγιστο βέλος κάμψης θα περιορίζεται στο 1/500 του μήκους και δε θα υπερβαίνει τα 4 mm (σύμφωνα με
το πρότυπο EN 13964).
Οι κοιλοδοκοί θα έχουν τελείωμα με επίχρισμα πούδρας ελάχιστου πάχους 70-80 μm και στιλπνότητα 30°.
Το σύστημα βαφής θα πληροί με τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 67530, EN ISO 2409, EN ISO 2808, EN
ISO 12944-1, DIN 50021 ή άλλων ισοδύναμων.
Πριν το επίχρισμα τους, οι γαλβανισμένες επιφάνειες θα ασταρώνονται ή θα καλύπτονται με φωσφορικά
άλατα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.3.1. Ξύλινες δοκοί
Θα αποτελούνται από πριονιστή ξυλεία κωνοφόρων σε διατομή σύμφωνα με τη μελέτη.
Κωδικοποίηση διαστάσεων:
Οι διαστάσεις διατομών των ξύλων θα δίδονται είναι σε χιλιοστά (mm). Πρώτα αναφέρεται η διάσταση κατά
την οποία το ξύλο εδράζεται και καρφώνεται.
Τα ξύλα πρέπει να είναι:
α) ίσια, χωρίς ελαττώματα στο σχήμα, με νερά που αποκλίνουν έως 12% από τον άξονα.
β) υγιή, χωρίς σκασίματα, προβολές εντόμων και μυκήτων.
γ) με ρόζους και θύλακες με ρετσίνι, διαμέτρου έως το πολύ 1/4 του πλάτους της πλευράς που υπάρχει ο
ρόζος ή ο θύλακας.
δ) με ποσοστό υγρασίας έως 22%.
Τα ξύλα θα εμποτίζονται με συντηρητικό πιστοποιημένης ποιότητας.
Σε περίπτωση απαίτησης πυροπροστασίας:
α) Ο σκελετός (δοκοί - αναρτήσεις) θα φέρουν επίστρωση πυραντόχου χρώματος (διογκούμενου με τη
φωτιά). Ειδικά, τα στοιχεία ανάρτησης θα περιβάλλονται με κοχύλια λιθοβάμβακα πάχους 20 mm.
β) Tο ενδιάμεσο κενό της ψευδοροφής θα διαμερισματοποιείται με πυράντοχα διαφράγματα (κυρίως πάνω
από τα εσωτερικά χωρίσματα των χώρων) τα οποία θα έχουν τέτοια δομή ώστε να συμβάλλουν και
στην ηχομόνωση.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ψευδοροφές με καμπύλα τμήματα ινοτσιμεντοσανίδων, θα προβλέπονται
ειδικοί προς τούτο σκελετοί.

4.4

Στοιχεία ανάρτησης

Τα στοιχεία ανάρτησης (βραχίονες ανάρτησης) θα αποτελούνται από γαλβανισμένους κοχλίες αγκυρώσεως
και βραχίονες τύπου C. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία ανάρτησης θα είναι σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του συστήματος ψευδοροφής και το πρότυπο DIN 18168 και θα έχουν
αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50021.
Οι αγκυρώσεις στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις της αντίστοιχης
προδιαγραφής. Τα φέροντα στοιχεία θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1. της παρούσης.
Τα στοιχεία ως προς την συμπεριφορά τους σε σεισμό θα πληρούν τις προϋποθέσεις του ΝΕΑΚ («Νέος
Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας»).
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Ψευδοροφή ινοτσιμεντοσανίδας

Η κατασκευή της ψευδοροφής πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που καθορίζονται στο πρότυπο DIN 18168
(μέρος 1: Απαιτήσεις κατασκευής).
4.5.1. Υλικά
Ο σκελετός ανάρτησης θα είναι επίπεδος, από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας σύμφωνα με το πρότυπο
EN 13963: Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods -- Υλικά
σύνδεσης γυψοσανίδων. Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών με ταχείες ή αντιανεμικές αναρτήσεις. Η
επικάλυψη θα γίνεται με μονή, επίπεδη ή καμπύλη ινοτσιμεντοσανίδα πάχους 4, 6 και 8 mm, σύμφωνα με το
πρότυπο EN 12467: Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods - Επίπεδες πλάκες
ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.
Το υλικό μόνωσης για ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση ή και θερμομόνωση θα είναι από μη εμποτισμένες ίνες
πετροβάμβακα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18165-2, πάχους όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη
μελέτη. Το υλικό στοκαρίσματος αρμών θα είναι ειδικό για ινοτσιμεντοσανίδες. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί
αυτοκόλλητη δικτυωτή αντιαλκαλική ϋαλοταινία αρμού και κατάλληλο υλικό φινιρίσματος ή παρεμφερή υλικά.
Σημείωση: Όταν κάτω από πλάκα υπό επίχωση τοποθετείται ψευδοροφή από ινοτσιμεντοσανίδες
επικαλυμμένες με λιθοβάμβακα η παρουσία και μόνον αυτού δε μπορεί να καλύψει τις θερμομονωτικές
ανάγκες των υπογείων χώρων. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την μελέτη
θερμομόνωσης του κτιρίου.

4.6

Ειδικά τεμάχια

Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια, τα οποία θα παράγονται από τον κατασκευαστή της
οροφής ή θα διαμορφώνονται επί τόπου σύμφωνα με τη μελέτη. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά συστήματα
στερέωσης.
Η επιλογή των υλικών θα γίνεται κατά τρόπον ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές
αλληλεπιδράσεις όπως π.χ. ηλεκτρολυτικά ή γαλβανικά φαινόμενα, κλπ.

4.7

Παραλαβή – Έλεγχος και αποδοχή υλικών

Τα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα αυτοκόλλητο ή
μη, σε ποσότητα που να επιτρέπει την ευχερή φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σημασμένα όπως
προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους
ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια
και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

4.8

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζονται οι
επιφάνειες και οι ακμές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους πάνω σε στηρίγματα,
έτσι ώστε να μη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευμένα
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιμες κατασκευές θα προσκομίζονται λίγο πριν την ενσωμάτωσή τους στο έργο προστατευμένες από κάθε
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόμενους χώρους.
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Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες,
εξοπλισμό χάραξης, ανάμειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.
ε) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που
θα υποδειχθεί από αυτήν. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και
όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών ινοτσιμεντοσανίδας μπορούν να αρχίσουν μετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων

-

κατασκευή των επιχρισμάτων

-

κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που διέρχονται μέσα από το χώρο μεταξύ
οροφής και ψευδοροφής συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας

Επιπρόσθετα οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων κ.λπ.) θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συμπληρωθεί η
διαδικασία πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.3

Συνθήκες των επιφανειών

Η αναρτημένη ψευδοροφή θα εγκατασταθεί όπως δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια και σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. O χώρος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εγκατασταθεί η οροφή θα
μελετηθούν και η εργασία δεν θα προχωρήσει μέχρις ότου διασφαλιστούν οι κάτωθι ικανοποιητικές
συνθήκες:
-

-

Η περιοχή να είναι ελεύθερη από άλλα συνεργεία που μπορεί να δυσχεράνουν την παραγωγικότητα της
εργασίας.
Η επάνω επιφάνεια να είναι καθαρή.

11

31688

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03:2009

5.4

©

ΕΛΟΤ

Προετοιμασία

Θα σημαδευτεί στην οροφή η θέση της ψευδοροφής και θα κατασκευαστεί ένα αρχικό πλέγμα με χρήση
διαβαθμισμένων προκτυπημένων γωνιακών διατομών που θα κρεμαστούν από την υποδομή ή θα
προσαρμοσθούν στους πλευρικούς τοίχους.
Οι γραμμές του αρχικού πλέγματος θα αλφαδιαστούν πάνω από τη συνολική επιφάνεια και θα ελεγχθούν για
την ευθυγράμμιση τους, με ανοχή 3 mm στα 3,7 m.

5.5

Τοποθέτηση

Η εγκατάσταση του συστήματος αναρτημένης ψευδοροφής θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις
του κατασκευαστή όπως περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια του προϊόντος. Κάθε άλλη εργασία πάνω από
την ψευδοροφή θα έχει ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η εγκατάσταση της ψευδοροφής.
Εάν απαιτηθούν δραστηριότητες πάνω από την ψευδοροφή μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να δοθεί
προσοχή για την παροχή πρόσβασης και διόδου για να αποφευχθεί η αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε
τμήματος της ψευδοροφής. Σε περίπτωση που αυτό οφείλεται σε παράλειψη συγκεκριμένου συνεργείου, η
επιβάρυνση για την αποκατάσταση θα βαρύνει το συνεργείο αυτό.

5.6

Ψευδοροφή ινοτσιμεντοσανίδας

Η χάραξη της ψευδοροφής θα γίνεται περιμετρικά στους τοίχους με laser ή αλφαδολάστιχο και χρωστικό
νήμα (ράμμα). Η ανάρτηση των κυρίων οδηγών θα γίνεται με αναρτήρες ταχείας ανάρτησης ή αντιανεμικές
αναρτήσεις (σε αποστάσεις 100 cm για φορτίο μικρότερο από 0,15 kN/m2 και 65 cm για φορτίο μεγαλύτερο
από 0,15 kN/m2 και έως 0,30 kN/m2). Η στερέωση των αναρτήσεων στο δομικό στοιχείο από οπλισμένο
σκυρόδεμα θα γίνεται με καρφί οροφής ονομαστικής διαμέτρου DN 6mm.
Οι αποστάσεις των κυρίων και δευτερευόντων οδηγών, αν δεν φαίνεται διαφορετικά στα σχέδια, θα είναι 120
και 50 cm αντίστοιχα. Οι δευτερεύοντες οδηγοί θα τοποθετούνται ανάμεσα στους κύριους οδηγούς και θα
συνδέονται στο ίδιο επίπεδο σταυρωτά με συνδετήρες X.
Στην περίπτωση ψευδοροφής με απαιτήσεις πυραντίστασης τα ελάσματα σύνδεσης θα κάμπτονται αν δε το
συνολικό φορτίο είναι μεγαλύτερο από 0,25 kN/m2 τα ελάσματα θα κάμπτονται και θα βιδώνονται με βίδες
διαστάσεων 3,5x9 mm2.
Στη συμβολή της ψευδοροφής με τα κατακόρυφα στοιχεία θα τοποθετηθεί τυποποιημένη διατομή
διαστάσεων 28x27x0,6mm ή ισοδύναμη. Οι ινοτσιμεντοσανίδες θα βιδώνονται προοδευτικά στον
αλφαδιασμένο σκελετό, από το ένα άκρο προς το άλλο ώστε να μην παραμορφώνονται.
Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης ινοτσιμεντοσανίδας, κάθε στρώση θα στερεώνεται αυτόνομα με
μετατεθειμένους τους αρμούς.
Οι ινοτσιμεντοσανίδες θα βιδώνονται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς σε αποστάσεις 20 cm. Στην
περίπτωση διπλής ινοτσιμεντοσανίδας, οι αποστάσεις βιδώματος θα είναι 60 cm για την πρώτη στρώση και
20 cm για την δεύτερη στρώση.
Οι βίδες θα διαπερνούν τη ινοτσιμεντοσανίδα κάθετα και θα εισχωρούν στους οδηγούς κατά τουλάχιστον 10
mm. Οι κεφαλές θα βυθίζονται κατά 1 mm από την επιφάνεια της ινοτσιμεντοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση
του βιδοδράπανου ώστε να μπορούν να στοκάρονται. Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες θα
απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται με καινούργιες σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση.
Οι ινοτσιμεντοσανίδες μετά το τέλος της στερέωσης θα πρέπει να εφάπτονται τέλεια στο σκελετό στήριξης.
Θα υπάρχει πρόβλεψη για την διαμόρφωση των απαιτουμένων ανοιγμάτων για την ενσωμάτωση στην
ψευδοροφή φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού κ.λπ.
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Η αρμολόγηση και η επεξεργασία της τελικής επιφανείας θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή του συστήματος της ψευδοροφής, θα εκτελείται δε όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή
διαστολές των ινοτσιμεντοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο
τοποθέτησης. Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της αρμολόγησης δεν θα είναι μικρότερη από 5
0
C και θα διατηρείται σταθερή δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά την εκτέλεση της εργασίας.
Οι ινοτσιμεντοσανίδες πριν την αρμολόγηση θα ελέγχονται ώστε να είναι σταθερά βιδωμένες και να μην
εξέχουν οι κεφαλές των βιδών. Οι αρμοί θα ξεσκονίζονται και τυχόν εκδορές, μικρές τρύπες και ρωγμές θα
επιδιορθώνονται με ειδικό υλικό αρμολόγησης για ινοτσιμεντοσανίδες. Για το στοκάρισμα των αρμών θα
χρησιμοποιηθεί υλικό αρμολόγησης ειδικό για ινοτσιμεντοσανίδες και αντιαλκαλική ϋαλοταινία ταινία αρμού.
Στα κομμένα άκρα των ινοτσιμεντοσανίδων, θα τοποθετείται πάντα ταινία αρμού.
Η τελική επιφάνεια της ψευδοροφής θα σπατουλάρεται με υλικό φινιρίσματος που συνιστά ο κατασκευαστής,
θα τρίβεται ελαφρά με τριβίδι και θα ξεσκονίζεται ώστε να είναι έτοιμη για τις εργασίες χρωματισμού, οι
οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οικίες προδιαγραφές.
Στις περιπτώσεις που το μήκος της ψευδοροφής είναι μεγαλύτερο των 15 m, θα προβλέπονται αρμοί
διαστολής στις αντίστοιχες περιοχές του φέροντος οργανισμού. Για τη διαμόρφωση "κούτελων", εσοχών
κ.λπ. θα ακολουθείται ο ίδιος τρόπος κατασκευής με τα οριζόντια τμήματα, με κατάλληλη διαμόρφωση του
σκελετού. Τέλος οι θυρίδες επίσκεψης διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης θα είναι
από αλουμίνιο με πλήρως αφαιρούμενη θυρίδα, ασφαλισμένη με βραχίονες και αλυσίδες συγκράτησης.

5.7

Προστασία

Τμήματα που παρουσιάζουν ρωγμές, φουσκώματα, λακκουβίτσες και άλλα ελαττώματα θα απομακρύνονται
και θα αντικαθίστανται από άλλα που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Για λόγους καλύτερης προστασίας, η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα πραγματοποιείται όταν:
-

έχουν τοποθετηθεί οι θύρες και τα παράθυρα

-

η θερμοκρασία και η υγρασία στο κτίριο βρίσκονται στα επίπεδα που προορίζονται για συνήθη χρήση.

Επίσης, θα γίνουν προβλέψεις ώστε να αποτραπεί η ρύπανση άλλων εργασιών λόγω της εκτέλεσης των
εργασιών της παρούσας προδιαγραφής.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Κατά την αποθήκευση του, το πλέγμα θα προστατεύεται έναντι μόνιμων παραμορφώσεων και διάβρωσης.
Οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Υποβολές

Τεχνικά στοιχεία του συστήματος ψευδοροφής με ινοτσιμεντοσανίδες και θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο
στην Υπηρεσία για έγκριση, αρκετά νωρίτερα από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο φάκελλος των τεχνικών στοιχείων θα περιλαμβάνει:
-

-

Τα χαρακτηριστικά προϊόντος, εγχειρίδιο εγκατάστασης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης του υλικού προς
τα ισχύοντα πρότυπα και οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
Εργοστασιακά σχέδια που θα δείχνουν την κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων,
περιλαμβανομένων σχεδίων ανόψεων ψευδοροφών, τομών, λεπτομερειών και συσχετισμών με άλλες
εργασίες.

13

31690

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03:2009

-

©

ΕΛΟΤ

Αντισεισμικούς υπολογισμούς.
Πρόσφατα πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή ή ισοδύναμο πιστοποιητικό του συστήματος ποιοτικού
ελέγχου.

Θα υποβληθεί επίσης δείγμα 300 mm που θα δείχνει το τελείωμα των κύριων κατά μήκος και των εγκαρσίων
δοκών.
Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή.

6.2

Δείγματα

Δείγματα από τα υλικά θα προσκομισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επιπλέον, θα
κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριμένα
σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.

6.3

Ανοχές

Οι ανοχές θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 18201, DIN 18202, EN 13964.
Οι αποκλίσεις από την οριζοντιότητα της ψευδοροφής σε όλες τις διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη των 5 mm, ελεγχόμενη με ευθύγραμμο κανόνα 4 m (αλφαδιασμένο).
Η απόκλιση ευθυγράμμισης των ορατών σκελετών θα έχει μέγιστη τιμή 2 mm σε μήκος 4 m.
Ο ορθογωνισμός των πλακών θα είναι απόλυτος, χωρίς απόκλιση.
Η διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατομών του σκελετού δε θα ξεπερνά τα 0,5 mm.

6.4

Ποιοτικός έλεγχος επί τόπου του έργου

Η ψευδοροφή θα επιθεωρείται οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι:
-

-

7
7.1

Τα στοιχεία της ψευδοροφής που χρησιμοποιούνται ταιριάζουν με τις εγκεκριμένες υποβολές υλικών.
Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής. Δε θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση πριν δοθεί εντολή από την Υπηρεσία
που να πιστοποιεί/ επιβεβαιώνει ότι όλες οι άλλες εργασίες πάνω από την ψευδοροφή έχουν σωστά
ολοκληρωθεί και παραληφθεί. Δεν θα επιτραπεί αποξήλωση μετά την εγκατάσταση.
Η εργασία έχει πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι ανοχές της εγκατάστασης είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και της παρούσας
προδιαγραφής.

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
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Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).
Η εκτέλεση των αποξηλώσεων στοιχείων από σκυρόδεμα συνεπάγεται υψηλές στάθμες θορύβου και
παραγωγή σκόνης.

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας

7.3

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα
προς απόρριψη υλικά και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την εκκίνηση των περαιτέρω
εργασιών.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ψευροροφής, με βάση το πάχος των
ινοτσιμεντοσανίδων, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Ο σκελετός ανάρτησης της ψευροροφής από γαλβανισμένα ελάσματα κλπ, είτε επιμετράται ιδιαίτέρως σε
χιλιόγραμμα ή τετραγωνικά μέτρα, είτε θεωρείται ανηγμένος στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια της
ψευδοροφής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
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x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Βιβλιογραφία
x

ΦΕΚ 613/Β/12.10.92

x

DIN 18165-2 Fibre insulating building materials - Part 2: Impact sound insulating materials. -Ινώδη μονωτικά δομικά υλικά. Μέρος 2: Ηχομονωτικά υλικά για ήχο προερχόμενο από κρούσεις
Ινώδη μονωτικά δομικά υλικά

x

DIN 18201
Tolerances in building - Terminology, principles, application, testing -- Ανοχές στα
κτιριακά έργα - Ορολογία, αρχές, εφαρμογές, δοκιμές

x

DIN 18202
Dimensional tolerances in building construction - Buildings. -- Ανοχές διαστάσεων στα
κτιριακά έργα - Κτίρια

x

DIN 50021
Spray tests with different sodium chloride solutions. - Δοκιμές ψεκασμού με διαλύματα
χλωριούχου νατρίου. Αντοχή επίστρωσης στη διάβρωση

x

DIN 67530
Reflectometer as a means for gloss assessment of plane surfaces of paint coatings
and plastics -- Προσδιορισμός στιλπνότητας επιφανειών χρωματισμών και πλαστικών με χρήση
ρεφλεκτομέτρου (ανακλασιμέτρου)

Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κώδικας (ΝΕΑΚ).
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Ξύλινα κουφώματα
Wooden windows and doors
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0801-00 «Ξύλινα κουφώματα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ξύλινα κουφώματα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων
για τα υλικά και κατασκευή ή προμήθεια των ξύλινων κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα και παρόμοια) από
φυσική ξυλεία ή παράγωγα ξύλου.
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη καθώς και οι απαιτήσεις αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας,
αντίστασης σε ανεμοπίεση, μηχανικές αντοχές, πυραντίσταση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, των ξύλινων
κουφωμάτων αποτελούν αντικείμενο της μελέτης ή /και της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 E3

Quality Management Systems – Requirements
διαχείρισης
της ποιότητας – Απαιτήσεις

-

Συστήματα

BS 1186

Timber for and workmanship in joinery. Specification for wood trim and
its fixing

BS 1203

Hot-setting phenolic and aminoplastic wood adhesives. Classification
and test method

BS 1204

Specification for type MR phenolic and aminoplastic synthetic resin
adhesives for wood

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.
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ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά κατασκευής – κριτήρια αποδοχής

Τα κουφώματα κατασκευάζονται από ποικιλία υλικών με βάση τη φυσική ξυλεία, παράγωγα αυτής ή /και
συνθετικά υλικά. Συνήθως δε χρησιμοποιούνται συνδυασμοί όλων των ανωτέρω υλικών για την κατασκευή
των επιμέρους στοιχείων τους.
Τα υλικά εμφανίζουν ευρεία διακύμανση ως προς τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα, την αντοχή στο χρόνο,
αλλά και το κόστος. Οι απαιτήσεις για την χρησιμοποιούμενη ξυλεία καθορίζονται στη μελέτη του έργου.
Παρατίθενται στη συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία συνήθως υλικών και οι απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούν κατά περίπτωση (ελάχιστες απαιτήσεις, κριτήρια αποδοχής).

4.1 Ξυλεία
4.1.1 Ομοιομορφία υλικού
Οι κατασκευές που παραδίδονται με διαφανείς επιστρώσεις (βερνίκια) θα αποτελούνται στο σύνολο τους
από τον αυτό τύπο ξυλείας. Διαφορετικοί τύποι ξυλείας επιτρέπονται μόνο στα κουφώματα που θα
καλυφθούν με αδιαφανή υλικά (χρώματα) με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν την τελική τους εμφάνιση
(των χρωμάτων).
Σε περίπτωση που πρόκειται να βαφούν τα κουφώματα, θα πρέπει να αποφεύγονται τα είδη ξύλων που
δύσκολα ασταρώνονται και βάφονται όπως ενδεικτικά το OREGON PAIN, και τα τροπικά ξύλα AFTELIA και
το IPOCO.
4.1.2 Περιεχόμενη υγρασία
Η αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία οδηγεί σε παραμορφώσεις της κατασκευής (σκέβρωμα).
Για το λόγο αυτό η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει ξηρανθεί είτε στον αέρα είτε με
κατάλληλη θέρμανση σε κλίβανο.
4.1.3 Ρόζοι
Στα στοιχεία των κατασκευών που πρόκειται να βερνικωθούν επιτρέπονται μόνον ενδιάμεσοι νωποί ρόζοι
ενσωματωμένοι συμπαγώς στο ξύλο, με διάμετρο έως 6 mm και σε πυκνότητα έως δύο ανά μέτρο μήκους,
του στοιχείου.
Στα στοιχεία που προβλέπεται να χρωματιστούν επιτρέπεται να υπάρχουν ρόζοι, με την προϋπόθεση η
τελική επιφάνεια να μη φέρει ίχνη τους (επαρκές στοκάρισμα).
4.1.4 Θήλακες με ρετσίνι, σομφό ξύλο, λειψάδες, εμφανής εντεριώνη

6

31700
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00:2009

Μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνον σε αφανείς επιφάνειες (εσωτερικά στοιχεία) με την προϋπόθεση ότι θα
γίνει σχετική επεξεργασία (ξύσιμο, εμποτισμός, στοκάρισμα) και θα ακολουθήσει αδιαφανής βαφή και ότι η
έκτασή τους θα είναι περιορισμένη.
4.1.5 Προσβολές μυκήτων ή εντόμων
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).
3.1.6 Στρεβλώσεις
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).

4.2 Κόντρα πλακέ (plywood)
Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α)

Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και το νερό (WBP), κατάλληλα και για εξωτερικούς χώρους.

β)

Ανθεκτικά στην υγρασία (MS), κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και χώρους με αυξημένη υγρασία.

γ)

Συνήθη (ΙΝΤ), κατάλληλα μόνον για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.

Απαιτήσεις επιφανειακού τελειώματος:
α)

Εμφανής πλευρά χωρίς κανένα ελάττωμα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα) για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βερνικωθούν.

β)

Εμφανής πλευρά με διορθωμένα ελαττώματα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα) για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βαφούν.

4.3 Μοριοσανιδες (chipboards - νοβοπάν)
Οι μοριοσανίδες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον σε στοιχεία κατασκευών εσωτερικού χώρου.
Το ειδικό βάρος τους θα είναι τουλάχιστον 500 kg/m3 και το πάχος τους τουλάχιστον 8 mm.
Η επιφάνειά τους θα είναι λεία (συγκέντρωση λεπτών διαβαθμισμένων «μορίων» στην επιφάνεια) και το
συγκολλητικό μέσο ανθεκτικό στην υγρασία (τύπος WBR κατά BS 5669 ή ισοδύναμος).
Οι μοριοσανίδες μπορούν να φέρουν επιστρώσεις στη μία ή /και στις δύο πλευρές διαμορφωμένες στο
εργοστάσιο:
-

καπλαμάδες διαφόρων τύπων.

-

φύλλο μελαμίνης (διάφορες αποχρώσεις).

-

επίστρωση συνθετικών ρητινών (διάφορες αποχρώσεις).

4.4 Ινοσανίδες (Fibreboard)
Οι ινοσανίδες είναι κατάλληλες μόνον για κατασκευές εσωτερικών χώρων. Αποτελούνται από λεπτές ίνες
ξύλου συγκολλημένες εν θερμώ υπό πίεση με κόλλες βάσεως φορμαλδεύδης. Διακρίνονται σε ινοσανίδες
μέσης πυκνότητας (MDF), από 550 έως 800 kg/m3 και ινοσανίδες υψηλής πυκνότητας (HDF), από 800 έως
1300 kg/m3. Συνήθως χρησιμοποιούνται ινοσανίδες MDF, (medium density Fiberboards).
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4.5 Καπλαμάδες
Θα είναι ελάχιστου πάχους 0,6 mm.

4.6 Συνδετικά μέσα
Χρησιμοποιούνται συνήθως τα ακόλουθα συνδετικά μέσα:
x

Καρφιά με διαμόρφωση και μέγεθος ανάλογα του πάχους των στοιχείων κατασκευής.
Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

x

Ξυλόβιδες και βίδες κατάλληλες για μοριοσανίδες και ινοσανίδες, μεγέθους αναλόγου του πάχους του
στοιχείου.
Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ ή να
αποτελούνται από φωσφορούχο ορείχαλκο.

x

Ξυλουργικές κόλλες σύμφωνα με τα πρότυπα BS 1186, BS 1203 και BS 1204.
Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και το
νερό (WBP), λ.χ. με βασικά συστατικά ρεζορσινόλη - φορμαλδεϊδη ή φαινόλη - φορμαλδεϊδη.
Για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου με υγρασία, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στην υγρασία (MR),
π.χ. ουρία - φορμαλδεϊδης ή μελαμίνης - φορμαλδεϊδης.

Τα μεταλλικά στηρίγματα και ειδικά τεμάχια θα είναι:
x

Από γαλβανισμένα εν θερμώ τεμάχια χαλύβδινων διατομών πάχους τουλάχιστον 2 mm, τυποποιημένα,
βιομηχανικής προέλευσης.

x

Βύσματα χημικά ή εκτονούμενα από τον τρέχοντα κατάλογο πιστοποιημένου κατασκευαστή, ανθεκτικά
στην σκουριά και την διάβρωση με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντίστοιχο της κατασκευής που
θα στηρίξει. Τα βύσματα θα προέρχονται από κατασκευασμένο οίκο με πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN
ISO 9001 Ε3.

4.7 Ελαστικά παρεμβύσματα – μαστίχες σφράγισης

5

x

Ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων, ειδικά διαμορφωμένα
από μαλακό PVC ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer: συνθετικό ελαστικό).

x

Μαστίχες σφράγισης αρμών

x

Ενός συστατικού ακρυλικές μαστίχες για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.
Ενός συστατικού σιλικόνης ή πολυουρεθάνης για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου.

Μέθοδος κατασκευής /εγκατάστασης - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Καθορισμός ποιοτικών απαιτήσεων υλικών κατασκευής
Όλα τα υλικά κατασκευής των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη του έργου και
τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
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x

Ξυλεία: καθορισμός τύπου και είδους ξυλείας καθώς και χώρα προέλευσης.

x

Κόντρα πλακέ: καθορισμός πάχους, αριθμού φύλλων, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας
επιφανειών.

x

Μοριοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας /τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.

x

Ινοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, κατηγορίας (MDF ή HDF) και ποιότητας /τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.

x

Καπλαμάδες: καθορισμός πάχους, τύπου ξυλείας και χώρας προέλευσης.

x

Φαινοπλαστικά φύλλα: καθορισμός υφής, πάχους, χρώματος, παραγωγή /πιστοποιητικά σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 438.

5.2 Παραλαβή – έλεγχος και αποδοχή των υλικών /στοιχείων κατασκευών
Τα προσκομιζόμενα υλικά ή /και στοιχεία των κατασκευών θα ελέγχονται, προς επιβεβαίωση ότι πληρούν τις
συμβατικές απαιτήσεις και τότε μόνον θα γίνονται αποδεκτά προς ενσωμάτωσή /συναρμολόγηση
/τοποθέτηση.

5.3 Αποθήκευση των υλικών
Μετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο υλικά ή έτοιμα στοιχεία των κουφωμάτων θα αποθηκεύονται, μέχρι
την ενσωμάτωση /συναρμολόγησή τους σε χώρους προστατευμένους, με υγρασία που δεν θα υπερβαίνει το
70%.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα θα φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να
ενσωματωθούν στις κατασκευές.
Τα έτοιμα στοιχεία των κατασκευών θα φέρουν προστατευτικό περιτύλιγμα από χαρτόνι, χαρτί οντουλέ ή
πλαστικά φύλλα με αεροκυψέλες για την προστασία τους από εκδορές ή χτυπήματα.
Στοιχεία κατασκευών ή υλικά που υφίστανται φθορά κατά την αποθήκευση και τους κάθε είδους χειρισμούς
τους και πλάγιες μεταφορές εντός εργοταξίου δεν θα γίνονται αποδεκτά προς χρήση /τοποθέτηση και θα
αντικαθίστανται με επιβάρυνση του Αναδόχου.

5.4 Κατασκευή - τοποθέτηση
-

Τα στοιχεία των κουφωμάτων θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Στο εργοτάξιο
θα εκτελούνται μόνον εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης από ειδικευμένο προσωπικό του
κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση έμπειρου τεχνικού του.

-

Το συνεργείο συναρμολόγησης /τοποθέτησης θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία χειρός,
ηλεκτροεργαλεία και βοηθητικό εξοπλισμό για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

-

Το προσωπικό του συνεργείου θα συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής του
εργοταξίου και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.), που
προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου.

-

Ο επί τόπου τεχνικός υπεύθυνος του κατασκευαστή θα συμμορφώνεται προς τις εντολές της
Επίβλεψης.

-

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την τοποθέτηση δείγματος πλήρους τυπικού στοιχείου του
κουφώματος προς έλεγχο και αξιολόγηση και στη συνέχεια να δώσει εντολή για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων εργασιών.
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5.5 Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών
Τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία, όπως κάσες, ψευτόκασες, σταθερά πλαίσια, θα
τοποθετούνται συγχρόνως με την εκτέλεση των εργασιών αυτών για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης και
συναρμογής τους.
Τα κινητά μέρη και τα στοιχεία των τελειωμάτων θα τοποθετούνται με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης
επιχρισμάτων, χυτών δαπέδων, επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα κλπ. και αφού
έχουν ολοκληρωθεί οι χρωματισμοί των τοίχων και έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες των κτιρίων. Εάν
προβλέπεται η εκ των υστέρων εκτέλεση εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις τελικές
επιφάνειες, όλες οι εκτιθέμενες επιφάνειες θα επικαλύπτονται με προστατευτικά φύλλα από χαρτί ή
πλαστικό.

5.6 Κατασκευαστικές απαιτήσεις - ανοχές
5.6.1 Γενικά
Οι ανοχές διαστάσεων καθορίζονται σε ± 1,0 mm, εν σχέση με τις διαστάσεις των σχεδίων λεπτομερειών.
Η κοπή, το γώνιασμα, το ξεχόντρισμα, το πλάνισμα των επί μέρους στοιχείων κλπ. θα γίνεται με κατάλληλα
ξυλουργικά μηχανήματα, ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατομές που προβλέπονται στα σχέδια, χωρίς
ελαττώματα. Οι οπές, τόρμοι, εντορμίες και λοιπές εγκοπές θα γίνονται με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (και
όχι με το χέρι). Οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται θα περνούν με ακρίβεια και κάθετα στις
επιφάνειες.
Οι κόλλες θα εφαρμόζεται με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους και
τυχόν υπερχειλίσεις θα καθαρίζονται εγκαίρως.
Οι τελικές επιφάνειες των στοιχείων θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα (ίχνη από
γυαλοχάρτισμα, λεκέδες, λειψάδες κ.λπ.) που μπορεί να αφήσουν ίχνη μετά την εφαρμογή του
προβλεπόμενου τελειώματος (βερνίκωμα, χρωματισμός κλπ).
Οι ακμές των ευπαθών υλικών και εκείνων που το τελείωμά τους είναι ευτελές εκ κατασκευής (π.χ.
μοριοσανίδες) θα εγκιβωτίζονται σε πατούρες ή θα καλύπτονται με συγκόλληση λωρίδων από φυσικό ξύλο
(πηχάκια) ή θερμοκόλληση πλαστικών ταινιών ελάχιστου πάχους 2,0 mm.
Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δε θα καρφώνονται ή θα βιδώνονται απ’ ευθείας, αλλά αφού προηγουμένως
διανοιχθεί οπή με δράπανο.
Πριν από την οριστικοποίηση των συνδέσεων ή στηρίξεων (τελική σύσφιξη) θα ευθυγραμμίζονται και θα
«αλφαδιάζονται» όλα τα στοιχεία της κατασκευής.
5.6.2 Κάσες και σταθερά πλαίσια
Οι κάσες και τα σταθερά πλαίσια θα στερεώνονται με τρία (3) στηρίγματα ανά ορθοστάτη, κατασκευασμένα
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα ενδεικτικών διαστάσεων 2 x 30 mm. Ο κορμός των ελασμάτων θα
βιδώνεται με δύο γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην κάσα ή το πλαίσιο και η προεξοχή τους θα πακτώνεται με
τσιμεντοκονίαμα σε φωληές ανοιγμένες στην τοιχοποιία.
Στις περιπτώσεις κουφωμάτων με περισσότερα του ενός φύλλα, θα τοποθετούνται στηρίγματα και στο
πανωκάσι (τουλάχιστο ένα στο μέσον).
Μέχρι την πήξη του κονιάματος πάκτωσης των στηριγμάτων στις φωλιές, οι κάσσες και τα πλαίσια θα
παραμένουν σταθεροποιημένα με συνδέσμους ακαμψίας.
Ο αρμός μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας θα σφραγίζεται επιμελώς με εισπίεση αφρώδους πολυουρεθάνης ή
άλλου υλικού πληρώσεως της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Μετά την στερεοποίηση του υλικού πληρώσεως θα
αποκόπτονται τυχόν υπερχειλίσεις και ο σφραγισμένος αρμός θα καλύπτεται με το επίχρισμα του τοίχου.
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Τυχόν προβλεπόμενα αρμοκάλυπτρα (περβάζια) θα εφαρμόζονται αφού στεγνώσουν πλήρως τα
επιχρίσματα.
Με την ολοκλήρωση της πήξης του επιχρίσματος, ο αρμός ασταρώνεται και σφραγίζεται με μαστίχη
σιλικόνης ενός συστατικού και καλύπτεται με επίπεδο ξύλινο αρμοκάλυπτρο (περβάζι) από ξύλο 12 x 50 mm
καρφωτό ανά 400 mm περίπου στην κάσα από όλες τις πλευρές ή από ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 25 x 25
mm (γωνιακός αρμός).
Στα κουφώματα με ποδιά, το κατωκάσι θα είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε η ποδιά να περνάει τουλάχιστον
κάτω από το 1/3 του πλάτους του και να σχηματίζει σκοτία 7x7 mm για την προστασία της μαστίχης
σφράγισης. Η σφράγιση θα γίνεται με μαστίχη σιλικόνης όπως πιο πάνω.
Οι κάσσες και τα σταθερά πλαίσια θα φέρουν προδιαμορφωμένες (στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή)
υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς και λοιπών εξαρτημάτων. Απαγορεύεται η διάνοιξη των εγκοπών
/υποδοχών επί τόπου του Έργου.
5.6.3 Φύλλα
Οι κάσσες, τα πλαίσια και τα αντίστοιχα φύλλα θα φέρουν κατάλληλη σήμανση ώστε να μπορούν να
αντιστοιχηθούν μονοσήμαντα. Τα φύλλα θα τοποθετούνται αφού δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας και θα
ρυθμίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες ανοχές του κατασκευαστή και να λειτουργούν
ανεμπόδιστα και αθόρυβα.
5.6.4 Παρεμβύσματα στεγανότητας
Τα προβλεπόμενα παρεμβύσματα στεγανότητας (τσιμούχες, λάστιχα), εφ’ όσον προβλέπονται θα
τοποθετούνται στις υποδοχές τους μετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως χρωματισμών και αφού έχουν
στεγνώσει τελείως τα χρώματα.
Οι υποδοχές τους θα καθαρίζονται επιμελώς από τυχόν ίχνη χρωματισμού ή άλλων ρύπων.
Στις γωνίες και στις θέσεις ματίσεων τα παρεμβύσματα θα «μισοκόβονται» (κατά μήκος τομή στο ήμισυ του
πάχους) και θα συγκολλούνται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια τους και να επιτυγχάνεται η
προβλεπόμενη στεγανότητα.
5.6.5 Μηχανισμοί λειτουργίας – πλάκες προστασίας
Θα τοποθετούνται τελευταίοι, αφού έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, στερέωση και ρύθμιση όλων των
υπολοίπων στοιχείων, ώστε να ρυθμιστούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών τους.

5.7 Λειτουργικές απαιτήσεις
Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή /και την Τεχνική Περιγραφή των
εργασιών έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
5.7.1 Κάσες – Ψευτόκασες
α)

Κάσα (εσωτερική ή εξωτερική)
-

Από ολόσωμα ή κολλητά κομμάτια φυσικού ξύλου.

-

Ένωση κομματιών με finger joints (κατά προτίμηση στην ένωση τα νερά να είναι περίπου
ισομεγέθη).

-

Ελάχιστη διατομή κάσας από φυσικό ξύλο 50x90 mm ή για δρομικό τοίχο 50x140 mm

-

Ελάχιστη πατούρα υποδοχής φύλλου 15x40 mm. Πρόβλεψη για ελαστικό παρέμβυσμα.
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Ενδιάμεσο κατακόρυφο ή οριζόντιο από την ίδια διατομή με την ελάχιστη πατούρα διαμορφωμένη
και στις δύο πλευρές.

-

Ανωκάσι, μπόγια και ενδιάμεσα συνδεδεμένα με ξυλοσυνδέσεις, κόλλα και κάρφωμα.

-

Στις άνω γωνίες και κάτω, αφαιρούμενοι σύνδεσμοι ακαμψίας.

-

Υποδοχή για κλειδαριά από το εργοστάσιο ή το εργαστήριο ανοιγμένη με μηχανή. Άξων στο 1,05 m
από την στάθμη τελικού δαπέδου (Τ.Π.).

-

Υποδοχές για 3 στροφείς από τα άκρα, άνω 20 εκ. κάτω 25 εκ. και ο τρίτος ακριβώς ανάμεσα.

-

Στηρίγματα σε μονόφυλλες και στα δύο μπόγια από ένα στήριγμα να αντιστοιχεί σε κάθε στροφέα.

-

Ενός και μισού φύλλου και δίφυλλες ως άνω και ένα στο ανωκάσι να αντιστοιχεί στον σύρτη.

-

Όλες οι κάσες στην εξωτερική πλευρά (προς τον τοίχο) από ένα ποταμό 5x5 mm στα 10 χιλ. από την
άκρη για το κορδόνι στεγάνωσης.
Κατωκάσι:

-

Σε σταθερά υαλοστάσια χωρίς εξώφυλλα και σε κάσες θυρών, φρεάτων εγκαταστάσεων, θα είναι
όπως και η υπόλοιπη κάσα.

-

Σε κάσες εξωστοθυρών μπορεί να κατασκευαστεί κατωκάσι για την βελτίωση της στεγανότητας (νερό
– αέρας). Το σχήμα εξαρτάται από το αν υπάρχουν εξώφυλλα ή όχι.

-

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συνιστάται η χρήση τυποποιημένου βιομηχανικά παραγόμενου
μεταλλικού στοιχείου, το οποίο δεν πρέπει να εξέχει από το δάπεδο περισσότερο από 6 mm.

γ)

Κάσες παλινδρομικών θυρών (αλέ-ρετούρ)
-

δ)

12
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-

β)

ε)

©

Οι κάσες των ανοιγμένων θυρών χωρίς την πατούρα αλλά με πρόσθετο κομμάτι ξύλου 35x45 mm,
τοποθετημένο με κόλλα και βίδες σε αξονικά κατασκευασμένη εσοχή 15x45 mm στα μπόγια της
κάσας μόνον.
Κάσες συρόμενων θυρών

-

Φανερή συρόμενη (αναρτημένη)

-

Ως οι κάσες των ανοιγόμενων θυρών, χωρίς την πατούρα, αλλά με προσθήκη ξύλου 50x60 mm στο
ανωκάσι για την ανάρτηση του μηχανισμού κύλισης και στο μπόϊ της κλειδαριάς για την επαφή με το
φύλλο. Άλλες προσθήκες για την κάλυψη του μηχανισμού ανάρτησης και την επίτευξη στεγανότητας
πρέπει να προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

-

Κρυφή συρόμενη (αναρτημένη)

-

Συνιστάται η κατασκευή διμερούς κάσας από ένα σταθερό τμήμα όμοιο με την κάσα φανερής
συρόμενης και ένα αφαιρούμενο τμήμα περίπου συμμετρικό με το προηγούμενο, το οποίο βιδώνεται
πάνω στο σταθερό τμήμα με βίδες που καλύπτουν τα περβάζια.

-

Για την επίτευξη άρτιας συναρμογής, συνιστάται να προβλέπονται από 2 ανά στοιχείο σταθερές
καβίλιες ή κινησιά μεταξύ των δύο τμημάτων, συνεχής σε όλα τα στοιχεία (μπόγια και ανώφλι) της
κάσας, ώστε τα κομμάτια της κάσας να κουμπώνουν ακριβώς
Ψευτόκασες
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-

Ορίζουν το άνοιγμα και μπορούν να αποτελέσουν υποδομή για την στήριξη κασών από φυσικό ξύλο
που θα βερνικωθεί.

-

Εφ’ όσον αφαιρεθούν, επιτρέπεται να κατασκευασθούν από γενικής χρήσης μοριοσανίδα πάχους 25
mm τουλάχιστον.

-

Εφ’ όσον παραμείνουν πρέπει να κατασκευασθούν από εμποτισμένο φυσικό ξύλο πάχους 22 mm,
χωρίς άλλες απαιτήσεις ποιότητας πλην της άρτιας στήριξής τους και της ακριβούς
διαστασιολόγησής τους.

5.7.2

Θυρόφυλλα (βλέπε παράρτημα)

5.7.2.1 Θυρόφυλλο μονό με ή χωρίς πατούρα
Ελάχιστο πάχος 45 mm ανοχή + 1 mm.
Ανοχή σε σχέση με την κάσα και το τελικό δάπεδο 3 mm ± 0,5 mm.
Με πατούρα. Ελάχιστη πατούρα 13x30 mm (προσοχή να χωρά κλειδαριά χωνευτή).
Απόλυτη αντιστοιχία στροφέων και κλειδαριάς (όχι ανοχές).
Υποδοχές στροφέων και κλειδαριάς που κατασκευάζονται με μηχανή.
5.7.2.2 Θυρόφυλλα 1 ½ και δίφυλλα
Σε σχέση με την κάσα και το δάπεδο ως άνω.
Μεταξύ φύλλων 3 mm ± 0,5 mm.
Μεταξύ τους απλή πατούρα 13x30 mm στο φύλλο με την κλειδαριά και η αντίστοιχη στο φύλλο με τον σύρτη
(προσοχή να χωρά η κλειδαριά και οι σύρτες στο βάθος της πατούρας).
Σύρτης άνω και κάτω με κρυφό ή φανερό (για διαφυγή ενοίκων) μηχανισμό χειρισμού. (Βλ. σχετική ΕΛΟΤ
ΤΠ).
α)

Φύλλα πρεσσαριστά:

(όχι πυραντίσταση, όχι μόνωση, όχι βαλιστική) μόνον στο εσωτερικό του κτιρίου.
Σκελετός πλαίσιο με ή χωρίς ενδιάμεσο.
Δύο κομμάτια 32x65 mm στα μπόγια και πάνω 4 κομμάτια 32x65 mm κάτω ενδιάμεσο εφ’ όσον απαιτείται
από 2 κομμάτια 32x65 mm ενωμένα μεταξύ τους με μισοχαρακτά άκρα.
Γέμισμα:

1) πλάκες λιθοβάμβακα των 50 kg/m³
2) μισοχαρακτά πηχάκια 32x8 mm ώστε να σχηματίσουν κυψέλες 50x50 mm
3) χαρτόνι που σχηματίζει κυψέλες 25x25 mm
4) ροκανίδι (σπείρες) σε επαφή μεταξύ τους

Κλείσιμο από κάθε πλευρά:
-

Ενιαίο φύλλο κόντρα πλακέ 5 mm με ή χωρίς καπλαμά, με ή χωρίς φορμάϊκα

13
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-

Ενιαίο φύλλο MDF 6 mm λείο ή εγχάρακτο 8 mm

-

Ποιότης καπλαμά για βερνικωμένο κούφωμα, χωρίς κανένα ελάττωμα

-

Ποιότης κόντρα πλακέ διορθωμένο για κούφωμα

-

Περιμετρικό πηχάκι δυνητικά 45x25 mm, όπου και η τυχόν πατούρα.

©

ΕΛΟΤ

Φεγγίτες – άνοιγμα για περσίδες σχηματίζεται με σκελετό 32x65 mm γύρω-γύρω.
Πηχάκι συγκράτησης υαλοπίνακα, ώστε να προκύπτει πατούρα υποδοχής του υαλοπίνακα βάθους 10 mm
τουλάχιστον.
Σε φεγγίτες και ανοίγματα για περσίδες, πλάγια μπόγια και πάνω, ελάχιστο πλάτος 125 mm χωρίς την
πατούρα, κάτω 250 mm.
Υαλοπίνακας τρίπλεξ 2x4 mm + 1 m ή οπλισμένος.
Περσίδες ξύλινες ή αλουμινίου τυποποιημένες.
β)

Φύλλα εσωτερικά – εξωτερικά περαστά:

(ταμπλαδωτά, χωρίς πυραντίσταση, ηχομόνωση, βαλιστική αντοχή)
Πλαίσιο:
Μπόγια, άνω και ενδιάμεσα 45x125 mm, κάτω δύο τεμάχια 45x125 mm ενωμένα με finger joints.
Σύνδεση πλαισίου με μόρσα και σφήνες. Πατούρα υαλοπίνακα και υαλοπίνακας ως άνω.
Βάθος κινησιάς υποδοχής ταμπλά 15 mm τουλάχιστον.
Ταμπλάδες:
Για εσωτερικές θύρες:
1) επίπεδο κόντρα πλακέ 9 mm στις βερνικωμένες με καπλαμά χωρίς ελαττώματα από τις δύο μεριές,
κόντρα πλακέ με διορθωμένα ελαττώματα στις χρωματιζόμενες, κόντρα πλακέ χωρίς διορθώσεις για
φορμάϊκα και από τις δύο πλευρές
2)

αντί κόντρα πλακέ ως άνω, μοριοσανίδα ελάχιστου πάχους 16 mm

3)

απλό MDF 16 mm, εγχάρακτο MDF 22 mm τουλάχιστον

Για εσωτερικές και εξωτερικές:
1) φυσικό ξύλο κομμάτια 20x80 mm ενωμένα μεταξύ τους με finger joints, εγχάρακτα ή με εργαλείο
στην περίμετρο
2) φυσικό ξύλο τρία κομμάτια στο πάχος 12x80 mm σταυρωτά και κολλημένα μεταξύ τους εγχάρακτα
ή με εργαλείο στην περίμετρο.
Σε εξωτερικές πόρτες προς τα έξω κάτω, θα τοποθετείται ολόσωμος νεροχύτης 50x50 mm μέσα σε κινησιά
λοξή ή λοξή πατούρα 13x50 mm κατά προτίμηση βιδωτός με 4 τουλάχιστον βίδες. Ο νεροχύτης από κάτω θα
έχει ποταμό 5x5 mm τουλάχιστον.
γ)

Εσωτερικά – εξωτερικά καρφωτά

Τραβέρσες 25x125 mm που αντιστοιχούν στους στροφείς και από μία αντιρρήδα 25x125 mm, Σανίδες
35x125 mm με τόρμο και εντορμία, κατακόρυφες καρφωμένες στην εντορμία σε τρεις στερεωμένες μεταξύ
των τραβερσών με ξυλοσύνδεση έτσι ώστε το κάτω άκρο κάθε αντιρρήδας να αντιστοιχεί σε στροφέα.
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Οι αντιρρήδες θα βιδωθούν στις κατακόρυφες σανίδες με δύο φρεζαριστές βίδες ανά σανίδα.
δ)

Φύλλα παλινδρομικών θυρών (αλέ-ρετούρ)

Οι παλινδρομικές θύρες δεν παρέχουν πλήρη στεγανότητα αέρα, νερών, ήχου, φωτιάς κλπ., κατά συνέπεια
τοποθετούνται εκεί όπου απαιτείται μόνον οπτικός και κυκλοφορικός φραγμός.
Τα φύλλα μπορούν να είναι είτε πρεσσαριστά (παρ. 5.7.2.α), είτε περαστά (παρ. 5.7.2.β).
Συνιστάται να προτιμώνται φύλλα με υάλινο φεγγίτη, ώστε ο χρήστης της μίας πλευράς να αντιλαμβάνεται
τον χρήστη της άλλης πλευράς, εκτός αν χρησιμοποιούνται για ρύθμιση μονόδρομης κυκλοφορίας στο κτίριο.
ε)

Φύλλα συρόμενων φανερών και κρυφών θυρών

Οι συρόμενες θύρες δεν παρέχουν πλήρη στεγανότητα αέρα, νερών, ήχου, φωτιάς κλπ., εκτός αν
εφοδιαστούν με ειδικό μηχανισμό επικάθησης.
Επίσης οι συρόμενες θύρες δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε οδούς διαφυγής, εκτός αν εφοδιαστούν με
μηχανισμό μετατροπής τους σε ανοιγόμενες σε περίπτωση πανικού (μόνον οι φανερές έχουν αυτή τη
δυνατότητα).
Τα φύλλα μπορούν να είναι είτε πρεσσαριστά (παρ. 5.7.2.α), είτε περαστά (παρ. 5.7.2.β).
5.7.3 Σταθερά υαλοστάσια
Κάσες με κατωκάσια με ή χωρίς ενδιάμεσα μπορούν να δεχθούν οποιοδήποτε τύπο υαλοπίνακα.
Η συγκράτηση του υαλοπίνακα θα εξασφαλίζεται με καρφωτά ή βιδωτά πηχάκια 15x20 mm τουλάχιστον την
διαμορφωμένη πατούρα, η οποία πρέπει να είναι στραμμένη προς το μέρος του ασφαλέστερου χώρου.
Εξωτερικά υαλοστάσια πρέπει να έχουν το κατωκάσι λοξό για την απορροή ομβρίων και διαμορφωμένο έτσι,
ώστε η σφράγιση με την ποδιά για στεγανοποίηση να γίνεται μέσα σε σκοτία 7x7 mm που προστατεύει το
σφραγιστικό υλικό.
Παράθεση πλαισίων ενωμένων μεταξύ τους με συνεχή κινησόπηχη στις κινησίες που ήδη είναι
διαμορφωμένες, μπορούν να αποτελέσουν ένα μεγαλύτερο υαλοστάσιο.
Είναι δυνατό στο άλλο άκρο του πλαισίου να κατασκευαστεί πατούρα τουλάχιστον 20x7 mm για την
υποδοχή μεταλλικού κιγκλιδώματος ασφαλείας από περιμετρική λάμα 20x5 mm και ενδιάμεσα με σχέδιο κατ’
επιλογή. Το μεταλλικό πλαίσιο θα προσκομιστεί με δύο επιστρώσεις αντισκωριακής προστασίας και θα
βιδώνεται με γαλβανισμένες βίδες αντίστοιχα προς τα σημεία στήριξης και επιπλέον μία ανάμεσα.
5.7.4 Ανοιγόμενα παράθυρα και εξωστόθυρες
α)
Κάσες
Πλήρες πλαίσιο (τετράξυλο).
Ελάχιστη διατομή 90x90 mm.
Ελάχιστη πατούρα για το εσώφυλλο 15x30 mm με ανεμοπαγίδα στα μπόγια και το πανωκάσι, και το
εξώφυλλο 15x30 mm, στα ενδιάμεσα αντίστοιχες πατούρες και από τις δύο πλευρές.
Κατωκάσι χωρίς πατούρα για το εξώφυλλο, αλλά με νεροσυλλέκτη και μία τουλάχιστον οπή αποστράγγισης
και σκοτία 7x7 mm για την σφράγιση. Στα οριζόντια ενδιάμεσα νεροσυλλέκτης ως άνω και νεροχύτης. Όλα τα
ξύλα θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με κανονικές ξυλοσυνδέσεις.
Το κατωκάσι στις κάσες θα έχει πατούρα για συγκέντρωση νερού και αποστράγγισή του, ώστε να
εμποδίζεται να διαπεράσει στο εσωτερικό και να διαποτίσει το ξύλο και την ποδιά ή πρόσθετο εξωτερικό
αυλάκι (βλ. σχήματα 1 έως 4 Παραρτήματος).
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Εφ’ όσον δεν κατασκευάζεται ανεμοπαγίδα, θα κατασκευάζεται υποδοχή στην οποία θα τοποθετείται
παρέμβυσμα στεγανότητας και στις τέσσαρες πλευρές.
Υποδοχές για στροφείς:
-

σε κάσες ύψους έως 1,30 m, δύο στροφείς ανά φύλλο άνω 200 mm και κάτω 250 mm από τα άκρα

-

σε κάσες ύψους έως 2,40 m, τρεις στροφείς όπως και οι θύρες (βλ. παρ. 5.7.1)

Στήριξη: από ένα στήριγμα αντίστοιχα σε κάθε στροφέα.
Παράθυρα δίφυλλα με πλάτος μεγαλύτερο των 1,20 m από ένα στήριγμα αντίστοιχο στη θέση του γρύλλου.
β)

Εσώφυλλα (υαλοστάσια)

Πλαίσιο με ή χωρίς πατούρα, αλλά με ανεμοπαγίδα 45x75 mm στα μπόγια και άνω, κάτω 90x90 mm με
διαμόρφωση νεροχύτη, όλα ενωμένα μεταξύ τους με κανονικές ξυλοσυνδέσεις.
Τυχόν ενδιάμεσα θα είναι τουλάχιστον 45x45 mm και θα συνδέονται με τα πλαίσια με ξυλοσυνδέσεις όπως
πιο πάνω.
Μεταξύ φύλλων θα κατασκευάζεται διπλή πατούρα και επιπλέον ξύλο (μπινί) εσωτερικά 15x55 mm αξονικά
στον αρμό, ώστε να καλύπτει και την κινησιά της ράβδου του γρύλλου και εξωτερικά με πρόσθετο κάλυμμα
για τον νεροχύτη.
Πηχάκι στερέωσης υαλοπίνακα 13 x Π όπου “Π” μεταβλητό αναλόγως υαλοπίνακα (βλ. σχετική ΕΛΟΤ ΤΠ).
Ανεξάρτητα από τη θέση τοποθέτησης του πηχακίου στερέωσης του υαλοπίνακα (εξωτερικά ή εσωτερικά) θα
πρέπει να προβλέπονται και οπές αποστράγγισης και αερισμού της κάτω πατούρας τοποθέτησης του
υαλοπίνακα (βλ. σχήματα 5 έως 10 Παραρτήματος).
Οι διαστάσεις των στοιχείων αυτού εξαρτώνται από το χρήσιμο πλάτος και ύψος πατούρας, τα οποία με τη
σειρά τους εξαρτώνται από τα πάχη των υαλοπινάκων και από τα πάχη των πλευρικών αρμών (βλ. σχήματα
11 έως 14 και αντίστοιχους πίνακες στο Παράρτημα, ως και σχήμ. 3,4 με ενδεικτικές διαστάσεις υαλοστασίου
με διπλούς υαλοπίνακες).
γ)

Εξώφυλλα πλήρη ανοιγόμενα ή ανοιγόμενα και αναδιπλούμενα

Τα φύλλα των ανοιγόμενων εξώφυλλων θα αντιστοιχούν στα φύλλα των υαλοστασίων.
Τα φύλλα των αναδιπλούμενων θα αντιστοιχούν στο μισό φύλλο του υαλοστασίου.
Κάθε φύλλο συνιστάται να κατασκευάζεται από κομμάτια 40x125 mm ενωμένα με finger joints και κόλλα
αδιάβροχη και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες π.χ. ρεζορσινόλη φορμαλδεϋδη ή φαινόλη φορμαλδεϋδη ή
ρεζορσινόλη-φαινόλη φορμαλδεϋδη.
Μεταξύ των αναδιπλούμων φύλλων κατακόρυφα, κατασκευάζεται εντορμία και μόρσο. Στο ενδιάμεσο,
πατούρα και από τις δύο πλευρές. Θέσεις στροφέων αντίστοιχα προς το υαλοστάσιο.
δ)

Εξώφυλλα περσιδωτά (με φυλλαράκια)

Τα εξώφυλλα μπορεί να αντιστοιχούν στα
-

φύλλα των υαλοστασίων και να ανοίγουν κατά 180°, ώστε να διπλώνουν στην εξωτερική παρειά του
τοίχου (γερμανικά)

-

½ φύλλο του υαλοστασίου, να αναδιπλώνονται και να ανοίγουν κατά 90°, ώστε να διπλώνουν στο
λαμπά του ανοίγματος (γαλλικά)
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Θα κατασκευάζονται περαστά, με πλαίσιο, μπόγια και άνω στοιχείο διατομής τουλάχιστον 45x75 mm, κάτω
στοιχείο από δύο τεμάχια 45x75 mm.
Χαρακτηριστικά λεπτομερειών:
-

Φυλλαράκια 12x40 mm σε εντορμίες βάθους 13 mm τουλάχιστον, που ανοίγονται στα μπόγια για τα
γαλλικά εξώφυλλα.

-

Φυλλαράκια των οποίων το μήκος ξεπερνά τα 0,80 m, πρέπει να διαπερνούν ενδιάμεσο κατακόρυφο
25x45 mm τουλάχιστον.

-

Συνιστάται τα φυλλαράκια να έχουν κλίση εξωτερικά προς τα κάτω τουλάχιστον 30°.

-

Είναι δυνατό να τοποθετηθούν οριζόντια ενδιάμεσα τουλάχιστον 45x75 mm.

-

To τετράξυλο και τα ενδιάμεσα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία θα συνδέονται με ξυλοσυνδέσεις και
κόλλα αδιάβροχη με αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

-

Στροφείς σε θέσεις κατ’ αντιστοιχία με εκείνους των υαλοστασίων.

-

Μηχανισμός ασφάλισης στην μέση.

ε)

Ρολλό

-

Οδηγός κατακόρυφος από εν θερμώ γαλβανισμένη και προβαμένη λαμαρίνα 0,8 mm, βιδωμένος στην
κάσα.

-

Φυλλαράκια τυποποιημένα από προβαμένο αλουμίνιο ή προβαμένο χάλυβα ή ξύλο διατομής 18x45
mm τουλάχιστον και 18x75 mm το πρώτο, αρθρωμένα μεταξύ τους με συνεχή άρθρωση τα μεταλλικά
και τα ξύλινα με εν θερμώ γαλβανισμένα χαλύβδινα λαμάκια 20x80x0,8 mm τοποθετημένα 150 mm
από τα άκρα και ανά 600 mm το πολύ τα ενδιάμεσα

-

Άξων περιέλιξης χαλύβδινος από εν θερμώ γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα διαμέτρου αναλόγως του
μεγέθους του φύλλου και του μηχανισμού λειτουργίας και όχι μικρότερο των 75 mm.

-

Το ρολό θα είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό περιέλιξης είτε χειροκίνητο είτε μηχανοκίνητο (ηλεκτρικό).

-

Ο μηχανισμός περιέλιξης πρέπει να καλύπτεται από ανοιγόμενο κάλυμμα. Το κάλυμμα πρέπει να
θερμομονωθεί και να κλείνει αεροστεγώς ώστε να μην υπάρχουν θερμογέφυρες.

5.8 Προστασία
Συνθήκες στο εργοτάξιο
-

Κατά και μετά την τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
εξασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών διατήρησης της υγρασίας και της θερμοκρασίας.

-

Ξύλινες κάσες και σταθερά πλαίσια επί μέτρω, αμέσως μετά την τοποθέτησή τους θα επιστρώνονται
με μία στρώση άχρωμου συντηρητικού και θα καλύπτονται ώστε να μην απορροφήσουν υγρασία,
λερωθούν και κτυπηθούν από επόμενες εργασίες.

-

Ξύλινες κάσες και σταθερά πλαίσια έτοιμων κουφωμάτων.

-

Προστατευτικές στρώσεις και περιτυλίγματα από τις κάσες και τα σταθερά πλαίσια έτοιμων
κουφωμάτων θα αφαιρούνται λίγο πριν τοποθετηθούν τα φύλλα. Αν δεν είναι εφοδιασμένα με
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προστασία από το εργοστάσιο παραγωγής, αυτά θα προστατεύονται όπως στην § 5.7.2. της
παρούσης Προδιαγραφής.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι αποδοχής κατασκευών

Η Υπηρεσία πέραν των ελέγχων εκτέλεσης των εργασιών συναρμολόγησης /τοποθέτησης των κουφωμάτων,
έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής των στοιχείων στις εγκαταστάσεις του
κατασκευαστή.
Οι κατασκευές που αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή δε θα γίνονται αποδεκτές στις εξής
περιπτώσεις:
α) Εάν δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη όσον αφορά στη διάταξη και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κασσών, θυρών, παραθύρων κλπ.
β) Εάν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής σχετικά με την ποιότητα των
υλικών, την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας και την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης.
γ) Εάν δεν πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις των κουφωμάτων όπως καθορίζονται στα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή του έργου και την παρούσα Προδιαγραφή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε στοιχείο κατασκευής (φύλλα, κάσσες κλπ), το οποίο εμφανίζει
φθορές, χρωματικές αλλοιώσεις ή παραμορφώσεις, καθώς και τους μηχανισμούς που δεν εμφανίζουν ομαλή
λειτουργία.
Οι ανοχές των κατασκευών, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, είναι οι ακόλουθες:
-

Απόκλιση γωνιάματος πλαισίων ± 1ο (απαιτείται απόλυτη καθετότητα).

-

Ανοχές κασσών ± 2 ‰.

-

Ανοχές πάχους φύλλων: από  5% ως  10%.

-

Ανοχές διαστάσεων φύλλων r 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.

-

Ανοχές στις διαστάσεις διατομών ξυλείας: r 2 mm.

-

Τα εξαρτήματα πάσης φύσεως θα είναι συμμετρικά και απόλυτα ευθυγραμμισμένα (λ.χ. οι χειρολαβές
δύο γειτονικών φύλλων θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες, οι χειρολαβές επαλλήλων συρταριών θα
είναι απόλυτα στοιχισμένες κ.ο.κ).

-

Ανοχές τυποποιημένων κουφωμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία των κατασκευαστών τους.

-

Τα φύλλα θα είναι απολύτως επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.

-

Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος)
με ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφο ± 1 mm (απόλυτα ζυγισμένοι και ευθυγραμμισμένοι
μεντεσέδες).

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
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Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων
επεξεργασίας ξύλου. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από ξυλουργικά μηχανήματα.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
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ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Σε τακτά διαστήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα
καθαρίζονται από κατάλοιπα επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων του και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις
κόλλες, τα βερνίκια και τα χρώματα.
Τα συλλεγόμενα ρινίσματα, πριονίδια, κομμάτια ξύλου, άδεια κουτιά κλπ. απορρίμματα θα συγκεντρώνονται
και θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων
αυτών για την αποφυγή διασκορπισμού τους από τον αέρα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ξυλίνου κουφώματος, πλήρως τοποθετημένου, με
την κάσσα, τα αρμοκάλυπτρα και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με βάση την επιφάνεια του φύλλου ή των
φύλλων από τα οποία αποτελείται και τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του (λειτουργία, είδος
ξυλείας, επιφανειακή επεξεργασία, κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου..
Επίσης επιμετράται ιδιαiτέρως και η βαφή του κουφώματος.
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Βιβλιογραφία
x

Οδηγία 92/57/EE:
Εργοταξίων».

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 778/80, Π.Δ 399/94, Π.Δ 105/95, Π.Δ.
16/96,

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών
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Παράρτημα Α
1 Χαρακτηριστικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες ξύλινων κουφωμάτων

Σχήμα 1

Η πατούρα της κάσας θα πρέπει να έχει μεταλλική επένδυση όπως στο σχήμα 1, από ανοξείδωτο έλασμα με
πλαϊνά στις άκρες και σωληνίσκους που διασχίζουν το ξύλο (2 με 4 τεμ. Φ 8 ή 10 mm).

Σχήμα 2
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(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) πηχάκι στερέωσης υαλοπίνακα
(4) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(5) οπή απορροής νερών από την πατούρα
τοποθέτησης του υαλοπίνακα
Σχήμα 3

(6) ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης
(7) εξωτερικό μεταλλικό λούκι

Η συγκέντρωση των νερών δύναται να γίνει σε πρόσθετο εξωτερικό μεταλλικό λούκι όπως στα σχήματα 2
και 3.

Σχήμα 4
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2 Αποστραγγιζόμενη και αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης υαλοπίνακα

Σχήμα 5

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Υπόμνημα
(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) αεριζόμενη πατούρα κάτω από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(4) οπή απορροής νερών από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(5) το πλάτος της αεριζόμενης πατούρας καθορίζεται σε συνάρτηση με το πλάτος τάκου έδρασης
υαλοπίνακα (σχ.7)
Παρατήρηση
Η αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα συνδυάζεται πάντοτε με οπές αερισμού της άνω
πατούρας.
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Σχήμα 8

Σχήμα 9
(1) εγκοπές 6x6 mm στο πηχάκι στερέωσης του
υαλοπίνακα που τοποθετείται εξωτερικά για την
αποστράγγιση και τον αερισμό της κάτω
πατούρας του υαλοπίνακα - πυκνότητα
εγκοπών >3.

Σχήμα 10: το πηχάκι της πατούρας τοποθετείται εξωτερικά
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Σχήμα 11

Σχήμα 13

Υπόμνημα
(1) χρήσιμο πλάτος πατούρας
(2) χρήσιμο ύψος πατούρας
(3) ελατοπλαστική στεγάνωση ή τσιμούχα
(4) πλαστική ή ελαστική σφράγιση
(5) οπή απορροής νερών
(7) πηχάκι στερέωσης
(13) πλευρικός αρμός
(14) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(15) ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα
Πλευρικός αρμός (με ένδειξη 13 στα σχήματα):
P ημιπερίμετρος υαλοστασίου t 2,5 m
G ημιπερίμετρος υαλοστασίου > 2,5 m με τη μεγαλύτερη πλευρά > 2,0 m
Χρήσιμο πλάτος πατούρας (με ένδειξη 1 στα σχήματα):
πάχος υαλοπίνακα + 2 x πλευρικό αρμό
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Είδος πλαισίου

Ξύλινο

Είδος στεγάνωσης

τύπου Ρ

τύπου G

3

3

Τσιμούχα

3

3

Πλαστική σφράγιση

4

4

Ελαστική σφράγιση

4

4

Ελαιοπλαστικά

Χρήσιμο ύψος πατούρας (ένδειξη 2 στα σχήματα)

Υαλοπίνακας

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m

Είδος

Πάχος

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

Απλός

e d 15 mm

12 (1)

16

20

25

Απλός

e > 15 mm

16 (1)

16

20

25

Διπλός

e d 20 mm

16 (2)

20

25

30

Διπλός

e > 20 mm

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα (ένδειξη 16 στα σχήματα)

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

8 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα*

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

* ένδειξη 14 στα σχήματα
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0802-00 «Σιδηρά κουφώματα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Σιδηρά κουφώματα

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων
ποιότητας υλικών και οι κανόνες κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης εσωτερικών ή εξωτερικών
κουφωμάτων (θυρών, παραθύρων και συνδυασμούς) από χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων και των
εξαρτημάτων λειτουργίας τους.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά καθορίζονται στη μελέτη του έργου.
Επίσης, στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου πρέπει να καθορίζεται ο βαθμός ικανοποίησης:
 αεροπερατότητας
 υδατοπερατότητας
 αντίστασης σε ανεμοπίεση
 μηχανικών αντοχών
 αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)
 αντίστασης σε κρούση
 αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
 αντοχής σε στατική στρέψη
 αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη
 αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς


ο χρόνος πυραντίστασης



η καπνοστεγανότητα



η ηχομονωτική ικανότητα κάθε κουφώματος του έργου καθώς και τυχόν άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις
όπως π.χ. αυτοματισμοί λειτουργίας, τηλεχειρισμοί κλπ., όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα.

Για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) είτε όχι ισχύουν οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
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αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4526

Quality requiremΕΛΟΤ ΕΝts for welding - Fusion welding of metallic
materials – Part 1: Guidelines for selection and use -- Απαιτήσεις ποιότητας
για συγκόλληση - Συγκόλληση τήξης μεταλλικών υλικών - Μέρος 1:
Κατευθυντήριες οδηγίες για επιλογή και χρήση.

BS 4921

Specification for sherardized coatings on iron or steel -- Προδιαγραφή
επιμετάλλωσης στοιχείων από σίδηρο και χάλυβα με τήξη κόνεως
ψευδαργύρου.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1

Σίδηρος

α) Φύλλα (λαμαρίνες), λάμες, ορθογώνια και τετράγωνα (μασίφ)
Τα φύλλα και οι διατομές θα είναι καθαρά χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες στις διαστάσεις και το σχήμα
ή άλλα ελαττώματα που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή και εμφάνιση των παραγόμενων από
αυτά κουφωμάτων.
β) Κοίλες διατομές (κοιλοδοκοί)
Οι κοιλοδοκοί ορθογωνικής, τετραγωνικής ή άλλης διατομής θα είναι διαμορφωμένες με συνεχή ραφή
και με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 2 mm. Θα είναι καθαρές, χωρίς παραμορφώσεις ή ατέλειες στο
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σχήμα, τις διαστάσεις και τη ραφή, που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή, την ακαμψία και την
εμφάνιση των παραγόμενων από αυτά κουφωμάτων.
γ) Τυποποιημένες διατομές μορφοχάλυβα
Χρησιμοποιούνται διατομές μορφοχάλυβα με τυποποιημένα προφίλ (L, T, Z, U κ.λπ.), σύμφωνα με τους
τρέχοντες καταλόγους των αντίστοιχων εργοστασίων παραγωγής.
δ) Ειδικές χαλύβδινες διατομές για κουφώματα
Χρησιμοποιούνται διατομές ειδικές για κατασκευή κουφωμάτων, σύμφωνα με τους τρέχοντες
καταλόγους των αντίστοιχων εργοστασίων παραγωγής.
ε) Ολοκληρωμένες σειρές διατομών (Profile)
Ολοκληρωμένες σειρές διατομών (Profile) από μορφοποιημένα προβαμμένα χαλυβδόφυλλα ή φύλλα
ανοξείδωτου χάλυβα καθώς και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης με τα οποία μπορούν να συντεθούν
ολοκληρωμένα κουφώματα (θύρες, παράθυρα και συνδυασμοί) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας,
ποικίλων διαστάσεων που καλύπτουν τις εισαγωγικές απαιτήσεις της παρούσας.
Για τα ως άνω προαναφερθέντα υλικά, ο παραγωγός τους θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παραγωγής
πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.
Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων, η μορφή και οι μέθοδοι συναρμολόγησής τους, τα
ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους και τα εξαρτήματα λειτουργίας και η θέση
τους αποτελούν ευθύνη του παραγωγού των ράβδων. Επίσης, ο παραγωγός υποχρεούται εκτός από τα πιο
πάνω προϊόντα να διαθέτει καταλόγους κατά «σειρές» με τα χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις, αντοχές κλπ.)
και πίνακες, γραφήματα και τύπους υπολογισμού επάρκειας και ανταπόκρισης στις πιο πάνω απαιτήσεις σε
σχέση με την μορφή και το μέγεθος των κουφωμάτων που είναι δυνατό να συντεθούν από κάθε σειρά.
Ευθύνη του παραγωγού των διατομών είναι και η παροχή οδηγών κοπής και συναρμολόγησης των
διατομών, καθώς και του τρόπου τοποθέτησης έτοιμων κουφωμάτων στο κτίριο και συντήρησής τους, ώστε
τα τοποθετημένα κουφώματα πραγματικά να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, τα γραφήματα και
τους τύπους υπολογισμού που συνοδεύουν τους καταλόγους των «σειρών». Για το σκοπό αυτό, πρέπει να
διατίθενται και έντυπα εγχειρίδια οδηγιών κοπής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και συντήρησης.
Ο εργοδότης, μαζί με τις διατομές, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να προμηθευτεί και όλα τα πιο πάνω έντυπα.
Αδυναμία του κατασκευαστή των διατομών να παρέχει ελεύθερα τα πιο πάνω έντυπα στον εργοδότη,
συνιστά λόγο άρνησης αποδοχής των πιο πάνω προϊόντων.
Το βάρος ανά μέτρο μήκους διατομής δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από την τυπική απόκλιση του
ονομαστικού, όπως θα αναφέρεται στον κατάλογο του παραγωγού των διατομών.
Οι μέσες τιμές αντοχών των ράβδων θα είναι:
-

Φορτίο θραύσης 180 MPa - 220 MPa.

-

Όριο ελαστικότητας 140 MPa - 180 MPa.

-

Επιμήκυνση ε = 4% - 6%.

Μαζί με τις πιο πάνω σειρές διατομών, οι κατασκευαστές τους θα προμηθεύουν:
α)

όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης -για γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ.- από ανοξείδωτο χάλυβα
ή εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και να
εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακαμψία των συνδέσεων με βίδες αντίστοιχης ποιότητας.

β)

όλα τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας -στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ.- από ανοξείδωτο χάλυβα ή
προβαμμένο χάλυβα και συνθετικά υλικά, τα οποία θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα
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στερεώνονται με ανοξείδωτες βίδες ώστε να εξασφαλίζεται άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια,
στεγανότητα και ομαλή και αθόρυβη λειτουργία των κουφωμάτων.
γ)

τα παρεμβλήματα στεγανότητας (όπως καθορίζονται στο εδάφιο 4.2)

δ)

τα υλικά συγκόλλησης (όπως καθορίζονται στο εδάφιο 4.3).

Στην περίπτωση που τα παρεμβλήματα στεγανότητας και τα υλικά συγκόλλησης δεν παράγονται από τους
κατασκευαστές των διατομών και ειδικών τεμαχίων, θα παραπέμπονται σε καταλόγους ειδικευμένων
κατασκευαστών πιστοποιημένων κατά ISO 9001. Οι παραπομπές θα είναι σαφείς (π.χ. αριθμοί καταλόγου)
και μονοσήμαντες.

4.2

Παρεμβλήματα στεγανότητας

Συνθετικά υλικά (νεοπρένιο, EPDM κλπ.) με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρούν την ευκαμψία τους χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για
10 έτη από την τοποθέτησή τους, με ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα
συστατικά μέρη του κουφώματος και για θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C.

4.3

Κόλλες

Ενός ή δύο συστατικών, για τη στεγανή συγκόλληση των διατομών στις γωνίες και τις διασταυρώσεις των
πλαισίων, καθώς και άλλων σημείων για την εξασφάλιση της στεγανότητας μεταξύ συνδεόμενων διατομών.
Οι κόλλες δε θα επηρεάζουν τα ελαστικά παρεμβλήματα και τις επιστρώσεις χρωματισμού και διακόσμησης
των σιδηρών στοιχείων.

4.4

Ψευτοκάσες

Θα είναι κοίλες, ορθογωνικής διατομής, κλειστές με συνεχή ραφή ή ανοιχτές μορφής C. Θα είναι
γαλβανισμένες εν θερμώ με μέγεθος που ορίζεται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των σειρών των
διατομών αλουμινίου και ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,20 mm.

4.5

Μαστίχες σφράγισης αρμών

Σφραγιστικά υλικά για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασσών των κουφωμάτων με τους τοίχους και
τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.

4.6

Συστήματα στερέωσης

Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή, με σύστημα παραγωγής
πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στη σκουριά και τη
διάβρωση και θα έχουν αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι ικανά να αντέξουν τα φορτία της κατασκευής
που θα στηρίξουν.

4.7

Υλικά αντισκωριακής προστασίας σιδηρών τεμαχίων

Υλικά για την επί τόπου επίστρωση αντισκωριακής προστασίας των σιδηρών επιφανειών, με χαρακτηριστικά
προδιαγραφόμενα στην αντίστοιχη προδιαγραφή.
Η αντισκωριακή προστασία, ο χρωματισμός και η διακόσμηση των προβαμμένων διατομών αποτελεί ευθύνη
του παραγωγού τους, ο οποίος θα εγγυάται εγγράφως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και την αντοχή τους
στο χρόνο και θα παρέχει έγγραφες οδηγίες για την συντήρησή τους.
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Έτοιμα κουφώματα

Έτοιμα κουφώματα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους πιστοποιημένων (ISO 9001)
κατασκευαστών, οι οποίοι θα υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησης και συντήρησής τους, ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής καθώς και της μελέτης του έργου, δηλαδή:
α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός,
β) Πυραντίσταση, ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
γ) Αεροπερατότητα, υδατοπερατότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην χρήση,
βαλιστική αντοχή κ.λπ., με βάση τα πρότυπα διατύπωσης και ελέγχου.
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή τυποποιημένων κουφωμάτων είναι η παροχή επίσημων
εγγράφων πιστοποίησης των πιο πάνω χαρακτηριστικών των έτοιμων κουφωμάτων και οι οδηγίες
τοποθέτησης, συντήρησης και λοιπών απαιτήσεων.
Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπ ’όψη οι απαιτούμενες ανοχές, τυχόν απαίτηση
εγκατάστασης στηριγμάτων, παροχών κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και του παραγωγού των
κουφωμάτων για τη σωστή τοποθέτηση, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ίσο
με τον χρόνο ζωής του κτιρίου.
Στα υαλοστάσια αλουμινίου οι υποδοχές τοποθέτησης υαλοπινάκων (πατούρες) θα πρέπει να έχουν
διαστάσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Για υαλοπίνακες θερμομονωτικούς ή πολλαπλούς με ενδιάμεσες
μεμβράνες ασφαλείας θα πρέπει να προβλέπεται αποστράγγιση νερών και αερισμός της κάτω πατούρας
καθώς και αερισμός επίσης της άνω πατούρας.

4.9

Καθορισμός των υλικών- Δείγματα

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασία τους (όταν υπάρχει τέτοια και
προσδιορίζει πλήρως και μονοσήμαντα το υλικό) και δείγματα (εφ’ όσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό
τους). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους, καθώς
και βεβαιώσεις ότι τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και έχουν στη
διάθεση του εργοδότη όλα τα σχετικά επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ΄ όλη τη διάρκεια των
εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο
εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισμός των υλικών και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας
δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης
αποδοχής τους στο έργο.

4.10 Παραλαβή, έλεγχος, αποδοχή των υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά
που έχουν προκαθοριστεί και να επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να
ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως
προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
4.10.1 Κουφώματα επί μέτρων
Τα υλικά θα προσκομιστούν συσκευασμένα στο εργαστήριο του κατασκευαστή όπου ο εργοδότης θα
διενεργήσει τον έλεγχο και την παραλαβή τους όπως καθορίζεται στην παρούσα.
Άρνηση του κατασκευαστή να δεχθεί την παραλαβή και τον έλεγχο των υλικών στο εργαστήριό του από τον
εργοδότη, συνιστά λόγο ακύρωσης της παραγγελίας.
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4.10.2 Έτοιμα κουφώματα
Έτοιμα κουφώματα θα πρέπει να παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους, συνοδευμένα από τα
εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και προστατευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή.
Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότητα
και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του
έργου.
Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας,
συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.

4.11 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών
4.11.1 Κουφώματα επί μέτρω
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να διαθέτει στο εργαστήριό του κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό
αεριζόμενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των φύλλων και ράβδων σιδήρου, χωριστά για κάθε έργο.
Οι ράβδοι και τα φύλλα πρέπει να αποθηκεύονται οριζόντια επάνω σε τάκους ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος παραμόρφωσης ή φθοράς από φορτία, τυχαία κτυπήματα ή άλλες κακώσεις.
Αντιστοίχως, τα έτοιμα κουφώματα θα αποθηκεύονται κατακόρυφα μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Τα επιμέρους ειδικά εξαρτήματα θα αποθηκεύονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα
κουφώματα.
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ελέγχει μέχρι πέρατος των εργασιών τον τρόπο αποθήκευσης των υλικών και
των έτοιμων κουφωμάτων στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή.
Συναρμολογημένα κουφώματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποκλείονται
φθορές σ’ αυτά και τα εξαρτήματά τους και θα αποθηκεύονται ως άνω καθορίζεται.
4.11.2 Έτοιμα κουφώματα
Η αποθήκευσή τους θα γίνει σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους. Ομοίως θα
διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.
Κουφώματα με φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, τη σωστή και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές λειτουργία δε θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.

5
5.1

Μέθοδος κατασκευής
Κατασκευαστής - Συνεργείο τοποθέτησης

Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έμπειρου εξειδικευμένου κατασκευαστή
με ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή του.
Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνον εργασίες τυχόν συναρμολόγησης κουφωμάτων που δεν μπορούν λόγω
μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα, καθώς και ενσωμάτωσής τους στο έργο από ειδικευμένο
προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση του ίδιου ή εργοδηγού του με εμπειρία σε παρόμοια
έργα.
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Το εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο
σταθερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία χάλυβα προς κατασκευή κουφωμάτων. Ο εξοπλισμός θα
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας.
Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωμάτων επίσης θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία για
τυχόν επιτόπου συναρμολόγηση και ενσωμάτωση κουφωμάτων στο έργο (εξοπλισμό μεταφοράς και
χάραξης, εργαλεία χειρός ηλεκτροκίνητα και μηχανοκίνητα) σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τυχόν
ελλείψεις θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και θα
διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).
Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για
περαιτέρω εφαρμογή.
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την κατασκευή και τοποθέτηση δείγματος τυπικού κουφώματος του κτιρίου,
σε θέση που ο ίδιος θα υποδείξει.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Εφ’ όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
εξασφαλίζεται έγκριση της Επίβλεψης, μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής κουφωμάτων στο
εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία των
κουφωμάτων (ψευτόκασες, στηρίγματα, κάσες κλπ.) να τοποθετούνται σ’ αυτές παράλληλα.
Τα φύλλα των κουφωμάτων ή και ολόκληρα κουφώματα σε ψευτόκασες θα τοποθετούνται μετά το πέρας
των επιχρισμάτων, των χυτών δαπέδων και των επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα,
κάθε είδους πλάκες και παρόμοια, ειδάλλως είναι δυνατό να προξενήθούν βλάβες.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Πριν από την τοποθέτηση κασών, ψευτοκασών και στηριγμάτων των κουφωμάτων θα διενεργείται έλεγχος
των κατασκευών, στις οποίες θα στερεωθούν κουφώματα, ότι βρίσκονται στην προβλεπόμενη κατάσταση
μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές και εξασφαλίζουν κατάλληλο υπόβαθρο για την υποδοχή των κουφωμάτων,
σύμφωνα με τα πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Στην κατασκευή θα αποτυπώνονται οι
θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ. ηλεκτρικές παροχές για αυτόματη
λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα
συστημάτων αντιβάρων, θέσεις οδηγών κύλισης, θέσεις συστημάτων ασφάλισης στην ανοικτή ή κλειστή
θέση κλπ. και τέλος οι στάθμες των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των σχετικών με τα κουφώματα
στοιχείων, τα οποία θα ελέγξει και θα εγκρίνει ο εργοδότης.
Τα απαιτούμενα στοιχεία για τις κατασκευές και οι αντίστοιχες μετρήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται επί
τόπου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακρίβεια στις στηρίξεις και τις ενώσεις και να αποφεύγονται
παραμορφώσεις και ανάπτυξη μόνιμων τάσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων τους ή μεταξύ αυτών και
άλλων κατασκευών του κτιρίου.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.
Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας,
στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα
ώστε να βρίσκονται στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι
να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και τυχόν ζημίες από καθυστερήσεις και σφάλματα θα
καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.
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Προετοιμασία
Γειτονικές κατασκευές (ποδιές, μονώσεις κλπ.)

Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα ενσωματωθούν
κουφώματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να παρέχουν στέρεο
υπόβαθρο.
Γενικά δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα
μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαίτια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του
εργοδότη (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές).
5.5.2

Ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών

Οι ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών θα ταξινομηθούν κατά είδος, θα υπολογισθούν τα απαιτούμενα από
κάθε είδος μήκη, ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα μήκη και να επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση και
βέλτιστη αξιοποίησή τους, θα σημαδευτούν και θα προωθηθούν προς κοπή και κατεργασία.
5.5.3

Λαμαρίνες, σιδερένιες ράβδοι, διατομές και λοιπά υλικά

Λαμαρίνες, σιδερένιες ράβδοι, διατομές και τα άλλα υλικά αφού ελεγχθούν ότι ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παραγράφου 4 της παρούσας, θα ταξινομηθούν κατά είδος, θα υπολογισθούν τα
απαιτούμενα μεγέθη από κάθε είδος, ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα τεμάχια ράβδων και να
επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση και η βέλτιστη αξιοποίησή τους.
Στη συνέχεια θα σημαδευτούν και θα προωθηθούν για κοπή και κατεργασία.

5.6
5.6.1

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
Κατεργασία - Συνδέσεις

Η κοπή των μετάλλων θα γίνεται με μηχανικά μέσα. Οι τομές θα είναι επίπεδες, καθαρές και ομαλές και δεν
θα έχουν γρέζια, αιχμές ή άλλες ανωμαλίες.
Οι οπές και λοιπές εγκοπές θα γίνονται με μηχανικά μέσα με ακρίβεια, δε θα έχουν γρέζια και θα είναι
ευθυγραμμισμένες έτσι ώστε τα συνδεόμενα μέρη να εφάπτονται και οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που
ενσωματώνονται να περνούν ακριβώς και κάθετα στις επιφάνειες. Για βίδες μέχρι Φ12 mm οι οπές θα έχουν
ανοχή +1mm, για βίδες από Φ12 mm έως Φ24 mm οι οπές θα έχουν ανοχή +2 mm και για βίδες
μεγαλύτερων διαμέτρων η ανοχή θα είναι +3 mm.
Τα τμήματα που πρόκειται να συνδεθούν με βίδωμα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τόση ακρίβεια ώστε
οι επιφάνειές τους να απέχουν το πολύ 2 mm πριν βιδωθούν. Το μήκος της βίδας πρέπει να είναι τόσο ώστε
μετά το σφίξιμο να εξέχει από το παξιμάδι μία τουλάχιστον ελεύθερη βόλτα ούτε να βρίσκονται στο πάχος
των συνδεόμενων διατομών περισσότερες από μία ελεύθερη βόλτα. Ροδέλες θα τοποθετούνται σε οπές
επιμήκεις ή μεγαλύτερες από τις κανονικές. Θα προβλέπονται διατάξεις (π.χ. επιμήκεις οπές) για
μικρομετακινήσεις και συστολοδιαστολές.
Οι κολλήσεις θα εκτελούνται από έμπειρους διπλωματούχους συγκολλητές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα αντίστοιχα για κάθε συγκολλούμενο μέταλλο. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες θα είναι καθαρές
από λίπη, σκουριές, ρινίσματα, υπολείμματα εξέλασης και επιφανειακά προστατευτικά στρώματα. Οι ραφές
θα είναι συνεχείς και θα καθαρίζονται και θα τροχίζονται, ώστε να μη διακρίνονται οι συγκολλούμενες
επιφάνειες. Αφανείς συγκολλήσεις θα καθαρίζονται και δεν απαιτείται να τροχίζονται, εκτός αν εμποδίζεται η
σωστή εφαρμογή.
"Τσιμπήματα" επιτρέπονται μόνον όπου προβλέπονται από την μελέτη ή όπου απαιτούνται προσωρινά για
διευκόλυνση της συναρμολόγησης. Οι συγκολλήσεις κατασκευών που θα αναλάβουν φορτία (π.χ. μεγάλοι
σκελετοί κλπ.) πρέπει να ελέγχονται από άποψη αντοχής και να δοκιμάζονται με πρόσφορο τρόπο. Ο
επιβλέπων έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διενέργεια δοκιμών και πρόσθετων ελέγχων κατά την κρίση του
χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
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Κάμψη φύλλων και διατομών θα γίνεται σε πρέσες, στράντζες ή με σφυρηλάτηση χωρίς να μειώνεται η
αντοχή ή να αλλοιώνεται η μορφή τους.
Θερμική κατεργασία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην ελαττώνεται η αντοχή του υλικού και
να επιτυγχάνεται η ανακούφισή του από εσωτερικές τάσεις.
Εφ' όσον στην μελέτη δεν προβλέπονται αρμοί συναρμολόγησης για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο ζημιών
μεταφορά και χειρισμό των κατασκευών στο εργοτάξιο καθώς και την εμβάπτισή τους σε λουτρά
κατεργασίας, θα προβλέπονται από τον κατασκευαστή και θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη.
Οι αρμοί αυτοί θα κατασκευάζονται σε σημεία αφανή, που είναι προσιτά στους συναρμολογητές,
προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία χωρίς να επηρεάζουν την αντοχή της
κατασκευής.
Για την εύκολη και σωστή συναρμολόγησή τους, όλα τα στοιχεία στα σχέδια και την κατασκευή, θα
αριθμούνται με μόνιμο διακριτικό χωρίς να παραβλάπτεται η αντοχή και η εμφάνισή τους.
Κοίλες διατομές θα κλείνονται έτσι ώστε να αποκλείεται εισχώρηση υγρασίας μέσα στο κοίλο σώμα τους.
Όπου απαιτείται θα προβλέπεται αερισμός τους με κατάλληλη διάταξη οπών.
5.6.2

Προστασία από σκουριά και διάβρωση

Αμέσως μετά την κατασκευή, οι σιδερένιες επιφάνειες θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται με δύο
στρώσεις αντισκωριακής επίστρωσης.
Η εργασία θα εκτελείται είτε στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή των κουφωμάτων, είτε σε άλλο
ειδικευμένο εργοστάσιο-εργαστήριο λαμβάνοντας υπ’ όψη και τον τελικό χρωματισμό και διακόσμηση των
εμφανών σιδερένιων επιφανειών που καθορίζεται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Ειδικές επιστρώσεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και θα
εκτελούνται σε ειδικευμένα εργοστάσια-εργαστήρια, την επιλογή των οποίων πρέπει να εγκρίνει και ο
εργοδότης με κριτήρια την πιστοποίησή τους, την αποδεδειγμένη εμπειρία τους σε παρόμοια έργα και
δείγματα εργασίας τους.
Τέτοιες επιστρώσεις είναι:
Επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα)
Θα εκτελείται εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4526.
Επικασσιτέρωση
Επιτρέπεται σε μικροϋλικά. Θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο BS 4921.
Επιχρωμίωση
Θα εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4526.
Επισμάλτωση
Πριν από την επισμάλτωση (χρώματα φούρνου) τα χαλύβδινα τμήματα θα φωσφατώνονται.
Ηλεκτροστατική βαφή
Σε φούρνο, έπειτα από ειδική επεξεργασία αποσκορίωσης, απολάδωσης και φωσφάτωσης (χημικός
καθαρισμός).
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Κατασκευή κουφωμάτων

Τα κουφώματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α)

Ψευτόκασες

Κατασκευάζονται πλήρη πλαίσια όπως υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή των διατομών, με τις οποίες
συντίθενται τα κουφώματα και θα έχουν στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50x3 mm,
συγκολλημένες με ραφή στις θέσεις που υποδεικνύονται στο Παράρτημα Β.
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται με κοπή κατά 45° και συγκόλληση με ραφή.
Το θερμό γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του στο εργαστήριο του κατασκευαστή.
Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων (π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες) είναι δυνατό οι
ψευτόκασσες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε θα εξασφαλίζεται η ακαμψία τους κατά την μεταφορά και
τοποθέτηση με αφαιρούμενους συνδέσμους.
β)

Κάσες πλήρεις (μονοκόμματες)

Η κάσα θα διαμορφωθεί με μονοκόμματο φύλλο λαμαρίνας ψυχρής εξελάσεως DKP1 ελάχιστου πάχους 1,5
mm.
Η κάσα διαμορφώνεται έτσι, ώστε να καταλαμβάνει το πάχος δρομικού τοίχου και να εξέχει απ’ αυτόν και
στις δύο πλευρές κατά 13x50 mm. Θα έχει πατούρα 15x40 mm. Στην στενή πλευρά της πατούρας
διαμορφώνεται υποδοχή 10x12 mm για ελαστικό παρέμβλημα.
Στη θέση των στροφέων και της κλειδαριάς συγκολλούνται κουτιά από λαμαρίνα 1,00 mm και ενισχύσεις από
λαμαρίνα 2,00 mm για την στερέωση των στροφέων, των μηχανισμών επαναφοράς και προτεραιότητας
φύλλων και του κυπριού.
Οι στροφείς θα είναι με αφαιρούμενο άξονα και θα έχουν οπή λίπανσης στο άνω μέρος με θέση και αριθμό
όπως δίδονται στο Παράρτημα Β.
Στο εσωτερικό της κάσας, στα σημεία των θηκών των στροφέων και συμμετρικά απέναντι συγκολλούνται
λάμες ακαμψίας σε συνδυασμό με λάμες στήριξης 50x3 mm, σε θέσεις όπως υποδεικνύεται στο Παράρτημα
Β.
Τα άνω και κάτω άκρα της κάσας κόβονται κατά 45° και συγκολλούνται με συνεχή ραφή. Επιτρέπεται και η
συναρμολόγηση με ειδικό τεμάχιο και αφανείς βίδες επί τόπου, αρκεί το ειδικό τεμάχιο να εξασφαλίζει
ακριβώς την κατά 90° συναρμολόγηση και την πλήρη ακαμψία του πλαισίου.
Στις γωνίες και στα κάτω άκρα Θα προβλέπονται και αφαιρούμενοι σύνδεσμοι για την εξασφάλιση του
απαραμόρφωτου κατά την μεταφορά και τοποθέτηση της κάσας. Στην κάσα αυτή είναι δυνατό να
τοποθετηθούν και ξύλινα θυρόφυλλα, όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη προδιαγραφή.
γ)

Θυρόφυλλα
i. Θυρόφυλλα χωρίς σκελετό
-

Ελάχιστο πάχος φύλλου: 45 mm

-

Ελάχιστο πάχος φύλλου λαμαρίνας: DKP 1,20 mm.2

1 Σημείωση: Η επιφανειακή επεξεργασία της λαμαρίνας για την αφαίρεση της καλαμίνας (ανθρακικός ψευδάργυρος)
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Ελάχιστο πάχος φύλλου λαμαρίνας DKP για θήκες στην κλειδαριά και τους σύρτες του φύλλου:
1,00 mm.
Ελάχιστο πάχος λαμαρίνας για ενισχύσεις στροφέων, συρτών, κλειδαριάς και μηχανισμών
επαναφοράς και προτεραιότητας φύλλων από λαμαρίνα: 2,00 mm.
Θα γίνεται διαμόρφωση μίας πλευράς κατά το μήκος ως πλατύκορμο п με υποδοχές στα άκρα του,
ώστε να "συρταρώνει" το φύλλο της άλλης πλευράς. Η διαμόρφωση θα στρέφεται προς τα μέσα
στα φύλλα χωρίς πατούρα ή προς τα έξω στα φύλλα με πατούρα. Η πατούρα θα είναι 13x40 mm.

-

Γέμισμα:
α. πλάκες λιθοβάμβακα πυκνότητας 50 kg/m³,
β. πάπλωμα λιθοβάμβακα πυκνότητας 30 kg/m³
γ. κυψελωτό χαρτί τύπου KRAFT ή ανάλογου τύπου με κυψέλες ~25 mm

-

-

Ενισχύσεις: διπλά συνεχή ωμέγα συγκολλημένα αντικριστά από ένα σε κάθε φύλλο, μία στο
μέσον ή δύο κάθε μία στο 1/3 από τις άκρες.
Ενίσχυση στη θέση των στροφέων της κλειδαριάς και του μηχανισμού επαναφοράς με
συγκόλληση λάμων από λαμαρίνα πάχους 2 mm.
Στη λαμαρίνα μπορεί εκ των προτέρων να προβλέπονται τρύπες ή συγκολλημένα παξιμάδια για
υποδοχή βιδών.
Το κλείσιμο της (κάτω) πλευράς του θυρόφυλλου θα γίνεται με п από λαμαρίνα 1,20 mm
συγκολλημένο, ώστε να δημιουργείται εσοχή. Στην εσοχή μπορεί να τοποθετηθεί σταθερός ή
κινητός αεροφράκτης.

ii. Θυρόφυλλα με σκελετό
Συνιστάται όταν τα θυρόφυλλα δεν έχουν πατούρα και στο πλαίσιο τοποθετούνται υαλοπίνακες
και περσίδες.
Το πλαίσιο θα είναι πλήρες, από κοίλη ορθογωνική διατομή, διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 40x80 mm
και με πάχος τοιχωμάτων 1,50 mm. Τα στοιχεία του πλαισίου συνδέονται με κοπή κατά 45° και
συγκόλληση με ραφή. Πίσω από κάθε ραφή συγκολλάται λάμα 40 x 1,5 mm ενδιάμεσα οριζόντια
από την ίδια κοίλη διατομή, ανάλογα με το σχέδιο, έτσι όμως ώστε να ορίζονται τα ανοίγματα
τυχόν προσαρμοζόμενου υαλοπίνακα και περσίδων.
Τα πηχάκια για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα είναι από κοίλη ράβδο 17x17 mm,
συγκολλημένα από την εκτεθειμένη πλευρά και βιδωτά από την ασφαλέστερη. Τα πηχάκια θα
κόβονται κατά 45°.
Οι περσίδες θα είναι σχήματος Ζ από λαμαρίνα 1,5 mm που μορφοποιείται στην στράντζα. Τα
πέλματα του προφίλ θα είναι τουλάχιστον 13 mm, ο δε κορμός με κλίση 45°. Συγκολλούνται σε
υποπλαίσιο από λαμαρίνα L 1,5 mm που βιδώνεται ή συγκολλάται στον σκελετό.
Σε κάθε κενό συγκολλάται με συνεχή ραφή μία κασέτα περιμετρικής αναδίπλωσης 13 mm (ώστε
να χωρά ακριβώς στα κενά του σκελετού) από κάθε πλευρά. Κάθε κασέτα μπορεί να είναι
συνεπίπεδη, να εξέχει ή να εισέχει 5 mm από τις παρειές του σκελετού. Ανάμεσα στις κασέτες θα
τοποθετείται γέμισμα όπως προσδιορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.

2 Σημείωση: Αναλόγως των απαιτήσεων ασφαλείας (παραβίασης), το πάχος των φύλλων και των ενισχύσεων μπορεί να

αυξάνεται.

17

31738

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Στα σημεία των στροφέων αφαιρείται κομμάτι του σκελετού, όσο ακριβώς ο στροφέας και
συγκολλάται από μέσα λάμα πάχους τουλάχιστον 3 mm με προετοιμασμένες τις υποδοχές για τις
βίδες του στροφέα. Ομοίως, στο σημείο της κλειδαριάς δημιουργείται ενισχυμένη υποδοχή. Θήκες
δεν απαιτούνται.
Είναι δυνατό στα ανοίγματα με υαλοπίνακα να προστεθεί κιγκλίδωμα με οποιοδήποτε σχέδιο σε
χωριστό υποπλαίσιο από γωνίες 30/30/3, το οποίο συγκολλάται στον σκελετό αντίθετα από τους
αφαιρούμενους πήχεις συγκράτησης του υαλοπίνακα.
δ)

Παράθυρα

Παράθυρα από χάλυβα μπορούν να κατασκευαστούν με κάσες μονοκόμματες και θυρόφυλλα χωρίς σκελετό,
με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:
-

-

Στο κατωκάσι, το τμήμα της κάσας έξω από το φύλλο πρέπει να έχει κλίση για την απορροή των
ομβρίων.
Στο κάτω οριζόντιο τμήμα του σκελετού του φύλλου συγκολλάται νεροχύτης L 15x25 mm πάχους 1,5
mm που καλύπτει τον κάτω αρμό. Στο πλαίσιο εσωτερικά συγκολλάται λάμα 40x1,5 mm με ενώσεις στις
γωνίες κατά 45° για δημιουργία πρόσθετης πατούρας μεταξύ φύλλου και κάσας.

Επίσης η κατασκευή μπορεί να γίνει με σύνθεση ράβδων, ειδικών διατομών για κουφώματα (βλ. κεφ. 2). Οι
διατομές θα κόβονται κατά 45° και θα συγκολλούνται με ραφή σε όλο το ανάπτυγμά τους.
Μεταξύ κάσας και φύλλων μπορεί να προβλεφθεί ανοχή τουλάχιστον 3 mm, ώστε στην κάσα μετά τον τελικό
χρωματισμό και διακόσμηση να τοποθετηθεί αυτοκόλλητο παρέμβυσμα στεγανότητας 3.
Οπωσδήποτε στα κατωκάσια θα ανοίγονται δύο τουλάχιστον οπές αποστράγγισης Φ6 στο ¼ του πλάτους
του παραθύρου από τα άκρα, ενώ σε όλα τα κάτω οριζόντια των φύλλων θα συγκολλάται νεροχύτης, ο
οποίος θα εξέχει τόσο ώστε να προστατεύεται ο κάτω οριζόντιος αρμός χωρίς να εμποδίζεται η ομαλή
λειτουργία των φύλλων.
Η συγκράτηση του υαλοπίνακα θα γίνεται με βιδωτά σιδερένια κοίλα πηχάκια διαστάσεων 17x17 mm και
πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 1,00 mm που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό του φύλλου.
Οι στροφείς θα έχουν αφαιρούμενο άξονα και οπή λίπανσης στο άνω τμήμα τους, με θέση και αριθμό όπως
δίδεται στο Παράρτημα Β.
Σημείωση: στο Παράρτημα Β δίδονται επίσης οι θέσεις των στηριγμάτων της κάσας στον τοίχο.
Το κλείθρο θα είναι κωνικού τύπου, ώστε με τον χειρισμό του, το φύλλο να πιέζεται πάνω στην κάσα.
ε)

Κουφώματα που συντίθενται με σειρές ειδικών διατομών

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με την ακρίβεια που προσδιορίζει ο κατασκευαστής των διατομών στα εγχειρίδια
σύνθεσης κουφωμάτων, χωρίς να αφαιρεθεί η προστατευτική επίστρωση των ράβδων.
Η κοπή, το γώνιασμα, το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά εργαλεία,
ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι μορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των «σειρών»
διατομών. Οι διατομές θα είναι καθαρές, χωρίς ελαττώματα και με ακρίβεια τέτοια ώστε τα συνδεόμενα μέρη
και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια και οι βίδες να περνούν ακριβώς και κάθετα
στις επιφάνειες.

3 Σημείωση: Τα αυτοκόλλητα παρεμβύσματα στεγανότητας είναι ευπαθή και απαιτούν τακτικό έλεγχο και αντικατάσταση συχνότερα από
εκείνα που τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές των διατομών
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Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται με τα ειδικά τεμάχια, όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή των «σειρών» διατομών, και οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή.
Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να καλύπτουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στη
συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες (όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους), θα αφήνονται να
στεγνώσουν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας θα είναι χωνευτά και αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από
την κατεργασία, λεκέδες, λειψάδες κλπ.) που μπορεί να βλάψει την εμφάνισή τους.
5.6.4

Τοποθέτηση

Όλα τα κουφώματα θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα και θα ενσωματώνονται κατά τρόπο
που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση των μετάλλων και λοιπών μεταλλικών στοιχείων.
Κατά την τοποθέτηση τα σταθερά πλαίσια θα στερεώνονται έτσι ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και θα
τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να προκαλούνται φθορές
στις υποστηριζόμενες και παρακείμενες κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα που προδιαγράφονται
στην παράγραφο 4.6 της παρούσας. Απ' ευθείας κάρφωμα σε σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές δεν
επιτρέπεται.
Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιείται αποτύπωμα οδηγός (πατρόν) για τη σωστή τοποθέτηση των
στηριγμάτων.
Όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και δεν θα διευρύνονται οι οπές πέρα από τις
επιτρεπόμενες ανοχές.
Δε θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν: α) ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις
τους όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων, β) αποκατασταθούν τραυματισμοί των αντισκωριακών επιστρώσεων
σε όλες τις επιφάνειες -και ιδιαίτερα τις αφανείς- με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γ) γίνει
έλεγχος από την Επίβλεψη. Όπου απαιτούνται βοηθητικοί σκελετοί, ψευτόκασες και άλλες παρόμοιες
κατασκευές θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές αυτές:
α) Ψευτόκασες
Οι ψευτόκασες ζυγίζονται, σταθεροποιούνται με σφήνες και προσωρινές αντηρίδες και τα στηρίγματα
ενσωματώνονται με τσιμεντοκονίαμα σε φωλιές αντίστοιχα ανοιγμένες στον τοίχο.
Αμέσως μετά την πήξη του κονιάματος αφαιρούνται οι σφήνες και οι προσωρινές αντηρίδες.
Στο κενό μεταξύ ψευτόκασας και τοίχου εγχύνεται αφρός πολυουρεθάνης. Μόλις στερεοποιηθεί ο
αφρός, αποκόπτονται τα ξεχειλίσματα και ο τοίχος επιχρίεται έτσι, ώστε η ψευτόκασα να ενσωματωθεί
σε όλο της το πάχος στο επίχρισμα ώστε η τελική στρώση να είναι συνεπίπεδη με την εμφανή παρειά
της. Όσο ακόμα τα επιχρίσματα είναι νωπά, καθαρίζεται ελαφρά με το μυστρί ο αρμός μεταξύ
επιχρίσματος και ψευτόκασας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στο σημείο επαφής ποδιάς και επιχρισμάτων όπου η ποδιά
(συνήθως από μάρμαρο) θα πρέπει να επεκτείνεται και κάτω από όλη την τομή της ψευτόκασας και το
επίχρισμα να τελειώνει πάνω στην ποδιά και να γεμίζει όλα τα κενά της κατασκευής.
β) Κάσες και σταθερά πλαίσια
Κάσες και σταθερά πλαίσια ζυγίζονται, σταθεροποιούνται με σφήνες και προσωρινές αντηρίδες και τα
στηρίγματα ενσωματώνονται με τσιμεντοκονίαμα σε φωλιές αντίστοιχα ανοιγμένες στον τοίχο. Αμέσως
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μετά την πήξη του κονιάματος των φωλεών αφαιρούνται προσεκτικά οι σύνδεσμοι ακαμψίας του
πλαισίου.
Ο αρμός μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας κλείνεται με ξύλινες σανίδες ή συμπιεσμένο χαρτί,
αντιστηρίζονται μεταξύ τους τα μπόϊα και γεμίζεται τελείως με τσιμεντοκονίαμα. Μόλις αρχίσει να πήζει
αφαιρούνται οι σανίδες και το χαρτί και αποκόπτονται τα ξεχειλίσματα μέχρι το επίπεδο του τοίχου και
από τις δύο πλευρές, προκειμένου να κατασκευαστούν τα επιχρίσματα. Ενόσω ακόμη τα επιχρίσματα
είναι νωπά, καθαρίζεται και διευρύνεται ελαφρά με το μυστρί ο αρμός μεταξύ επιχρίσματος και κάσας.
Στα κουφώματα με ποδιά, το κατωκάσι είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε η ποδιά να περάσει τουλάχιστον
κάτω από το 1/3 του πλάτους του και να σχηματίζει σκοτία 7x7 mm για την προστασία της μαστίχης
σφράγισης. Η σφράγιση γίνεται με μαστίχη σιλικόνης.
γ) Φύλλα
Επιβάλλεται κάθε κάσα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα με τις υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς
και λοιπών εξαρτημάτων έτοιμες από το εργοστάσιο.
Κάσα και φύλλα θα είναι σημασμένα έτσι ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα. Ευθύς ως
επιτρέπει η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθμίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.
δ) Υαλοπίνακες
Υαλοπίνακες θα τοποθετούνται πριν από τον τελικό χρωματισμό των πλαισίων υποδοχής τους και των
πηχίσκων συγκράτησης. Η τοποθέτηση και σφράγιση θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη
προδιαγραφή. Παράλληλα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται νεροχύτες και οπές
αποστράγγισης ώστε ο τελικός χρωματισμός να καλύψει κάθε ατέλεια.
ε) Παρεμβύσματα στεγανότητας
Παρεμβύσματα στεγανότητας θα τοποθετούνται στις υποδοχές τους μετά τον τελικό χρωματισμό. Μόλις
στεγνώσουν τα χρώματα, θα καθαρίζονται προσεκτικά οι υποδοχές των παρεμβυσμάτων και με το
κατάλληλο εργαλείο θα σφηνώνονται στη θέση τους.
Στις γωνίες τα παρεμβύσματα θα μισοκόβονται έτσι, ώστε να γυρίζουν συνεχή και να επιτυγχάνεται η
στεγανότητα σε νερό και αέρα.
στ)Μηχανισμοί λειτουργίας - πλάκες προστασίας
Τοποθετούνται τελευταία, ώστε να ρυθμιστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα ολοκληρωμένα
κουφώματα. Τοποθέτηση και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, με
την βοήθεια πατρόν που εμπεριέχονται στις συσκευασίες τους.
ζ) Τοποθέτηση έτοιμων κουφωμάτων σε ψευτόκασες
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες με κατάλληλες βίδες ανά
100 mm από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός αν στα
εγχειρίδια του κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά, με την ορισμένη από τον κατασκευαστή των σειρών
των διατομών ανοχή - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων
και κασών σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.

5.7

Προστασία

Κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση σιδερένιων κουφωμάτων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας τους για να μην υποστούν ζημίες από επόμενες εργασίες μέχρι την παράδοση του έργου.
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Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη είτε στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή,
είτε στο εργοτάξιο, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και
τα κατασκευαζόμενα κουφώματα δεν αποκλίνουν από τις οριζόμενες στο 4.2 πιο κάτω ανοχές.
Τα κουφώματα κρίνονται απορριπτέα όταν διαπιστώνεται ότι:
α)

δεν ακολουθούνται τα σχέδια και οι περιγραφές του έργου και οι συμβατικά δοσμένες εντολές του
εργοδότη

β)

δεν ακολουθούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των διατομών

γ)

δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος σχετικά με την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και
ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατασκευής και
τοποθέτησης

δ)

δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.

ε)

δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.

Ο εργολάβος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωμα που έχει κριθεί ως
απορριπτέο με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζημίωση.

6.2

Ανοχές

Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.
Απόκλιση στις κάσσες: 2 ‰.
Πάχος φύλλων: από -5% ως +10%.
Ανοχή στις διαστάσεις των φύλλων: r1 mm κατά πλάτος και ύψος.
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές, χειρολαβές σε
σχέση με τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.
Οι ανοχές στα τυποποιημένα κουφώματα θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευαστών τους.
Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος) με
ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφη 1 mm.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).
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Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):

Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345

Να παίρνουν κατάλληλα μέτρα για την μη εισπνοή επιβλαβών πτητικών οργανικών ενώσεων (π.χ. ακετόνη,
εξανάλη από την χρήση της μοριοσανίδας).

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας σιδήρων, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ. ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα
εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι
πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες
πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
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θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα σιδηρού κουφώματος, πλήρως τοποθετημένου, με
την κάσσα και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με βάση την επιφάνεια του φύλλου ή των φύλλων από τα
οποία αποτελείται και τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του (λειτουργία, τύπος, πλήρωση
εσωτερικού φύλλου, κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Εναλλακτικά τα σιδηρά κουφώματα επιμετρώνται κατά βάρος, βάσει αναλύτικών υπολογισμών επί μέρους
στοιχείων ή βάσει ζυγολογίου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου..
Επίσης επιμετράται ιδιαίτέρως και η βαφή του κουφώματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ηχομονωτικά κουφώματα
Τα συνηθισμένα κουφώματα όπως πιο πάνω καθορίζονται, παρέχουν ηχομόνωση που κυμαίνεται από 18
έως 22 dB Rw, ανάλογα με την ποιότητα κατασκευής, την αρτιότητα τοποθέτησης και τις
πραγματοποιηθείσες ανοχές στο σύνολο τοίχου – κουφώματος.
Τυχόν μεγαλύτερη απαίτηση ηχομονωτικής ικανότητας πρέπει να καθορίζεται σε dB Rw στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Με βάση την συγκεκριμένη απαίτηση πρέπει το κούφωμα να επιλεγεί από τον τρέχοντα κατάλογο ειδικού
κατασκευαστή.
Το κούφωμα πρέπει να είναι πλήρες, δηλαδή κάσα, φύλλο ή φύλλα, ελαστικά παρεμβλήματα, ηχοφράκτης
κάτω ή κατώφλι και εξοπλισμός λειτουργίας δηλαδή στροφείς, κλειδαριά και χειρολαβές.
Τα κουφώματα πρέπει να έχουν πινακίδα εύκολα αναγνώσιμη όπου θα αναφέρονται :
-

τα στοιχεία του κατασκευαστή

-

το μοντέλο και ο κωδικός του

-

η ηχομονωτική ικανότητα εκφρασμένη σε dB Rw και ο αριμός του εγγράφου ελέγχου και πιστοποίησης

-

το πρότυπο κατασκευής της αν υπάρχει

-

τα πρότυπα ελέγχου.

Ο κατασκευαστής των κουφωμάτων πρέπει εκτός των κουφωμάτων να παραδώσει στον εργοδότη και
επίσημα αντίγραφα των εγγράφων πιστοποίησης, τα στοιχεία των οποίων θα ταυτίζονται με εκείνα της
πινακίδας επί των κουφωμάτων καθώς και οδηγίες τοποθέτησης εφ’ όσον δεν έχει δικό του ή
εξουσιοδοτημένα συνεργεία τοποθέτησης και να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί για το
προϊόν και την τοποθέτησή του.
Ο εργολάβος τοποθέτησης υποχρεωτικά θα ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή των κουφωμάτων
και θα δώσει ενυπόγραφη βεβαίωση ότι τα τοποθέτησε σύμφωνα με αυτές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Χρήσιμο πλάτος πατούρας μεταξύ προεξοχών (δοντιών) (Τμήμα 1) - Χρήσιμο ύψος
πατούρας (Τμήμα 2)

Είδος
υαλοπίνακα
Απλός
Διπλός

Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)

Πάχος
e (mm)

Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

≤15

12

16

20

25

>15

16

16

20

25

≤20

16

20

25

30

>20

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης του υαλοπίνακα εντός της πατούρας (Τμήμα 16)
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Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

8

8

10

12

Πλευρικός αρμός (Τμήμα 13)

Είδος πλαισίου

Σκυρόδεμα
σίδηρος,
αλουμίνιο
ανοικτού
χρώματος

Ξύλινο

Αλουμίνιο
σκούρου
χρώματος

PVC ανοικτού
χρώματος

Είδος
στεγάνωσης

P

G

P

G

P

G

P

G

Ελαιοπλαστικά

3

3

3

4

4

-

-

-

Κορδόνι

3

3

3

4

4

6

6

6

Πλαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

6

6

6

Ελαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

4

4

4

Σημείωση: Στην κατηγορία Ρ με ημιπερίμετρο ≤2,5 m Στην κατηγορία G με ημιπερίμετρο >2,5 m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ο τάκος έδρασης.
Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
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5<Ρ≤7

Ρ>7

3

4

5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Κουφώματα αλουμινίου
Aluminium windows and doors

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0803-00 «Κουφώματα αλουμινίου» βασίζεται στην Προσωρινή
Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης
Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009

Κουφώματα αλουμινίου

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες
έντεχνης κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης των εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και
παραθύρων) από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων λειτουργίας τους σε συνηθισμένα
κτιριακά έργα.
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Επίσης, στα σχέδια τις περιγραφές του έργου πρέπει να αναφέρονται και ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτός αυτών
που καθορίζονται στην παρούσα.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 1519

Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) -- Xρώματα και
Βερνίκια - Δοκιμή ευκαμψίας

ΕΛΟΤ EN ISO 1520

Paints and varnishes - Cupping test -- Xρώματα και Βερνίκια - Δοκιμή
κοίλανσης

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2360

Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis
materials - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddycurrent method

ΕΛΟΤ EN ISO 2409

Paints and varnishes - Cross-cut test -- Xρώματα και Βερνίκια – Δοκιμή
Πρόσφυσης

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment -- Xρώματα και Βερνίκια - Φυσική γήρανση – Έκθεση και
προσδιορισμός

ΕΛΟΤ EN ISO 2813

Paints and varnishes - Determination of specular gloss of non-metallic paint
films at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees -- Xρώματα και Βερνίκια
Καθορισμός Στιλπνότητας των φιλμ των μη μεταλλικών χρωμάτωνσε 20
μοίρες, 60 μοίρες και 85 μοίρες

ΕΛΟΤ EN ISO 2815

Paints and varnishes - Buchholz indentation test -- Xρώματα και Βερνίκια
Δοκιμή αυλάκωσης κατά Buchholz
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ΕΛΟΤ EN ISO 3231

Paints and varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres
containing sulfur dioxide

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9227

Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests -- Δοκιμές
διάβρωσης σε τεχνιτές ατμοσφαιρικές συνθήκες - Δοκιμή ανθεκτικότητας σε
αλατονέφωση οξικού άλατος

ΕΛΟΤ EN ISO 11341

Paints and varnishes -- Artificial weathering and exposure to artificial
radiation -- Exposure to filtered xenon-arc radiation - Χρώματα και βερνίκια Τεχνητή γήρανση και έκθεση σε τεχνητή ακτινοβολία - Έκθεση σε
φιλτραρισμένη ακτινοβολία λυχνίας τόξου ξένου

BS 6161, Part 18

Methods of test for anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys.
Determination of surface abrasion resistance

ASTM D2794

Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of
Rapid Deformation (Impact) -

ASTM D3260

Standard Test Method for Acid and Mortar Resistance of Factory-Applied
Clear Coatings on Extruded Aluminum Products

DIN 50017

Atmospheres and their technical application; Condensation water test
atmospheres

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
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Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1 Αλουμίνιο – Συστήματα αλουμινίου
Σύστημα αλουμινίου ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη
κατασκευή ενός τύπου κουφώματος αλουμινίου. Τα στοιχεία αυτά είναι οι διατομές αλουμινίου με κατάλληλο
σχεδιασμό καθώς και άλλα υλικά και ειδικά εξαρτήματα όπως τζάμια, λάστιχα, βουρτσάκια, ράουλα,
μεντεσέδες κλπ.
Τα συστήματα σχεδιάζονται κυρίως από εταιρείες διέλασης αλουμινίου και κυκλοφορούν στην αγορά με
εμπορικές ονομασίες. Συνήθως κάθε σύστημα αναφέρεται σε μια κατηγορία ομοειδών κουφωμάτων π.χ.
συρόμενα, ανοιγόμενα κλπ. Οι εταιρείες που σχεδιάζουν και διαθέτουν στην αγορά συστήματα καταχωρούν
όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σύστημα σε ειδικούς «καταλόγους».
Ένας ολοκληρωμένος κατάλογος πρέπει να περιέχει τα εξής:
α) Διατομές
Προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου κατάλληλου για οικοδομική χρήση από εργοστάσιο που έχει
σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001. Για κάθε διατομή πρέπει να δίνεται το σχήμα της με τις ακριβείς
διαστάσεις και τις ανοχές διαστάσεων όπως αυτές ορίζονται από τα σχετικά πρότυπα, το μέσο βάρος
της διατομής ανά μέτρο καθώς και οι ροπές αδρανείας της.
β) Εξαρτήματα
Τα κατάλληλα εξαρτήματα που έχουν σχέση με την λειτουργικότητα, στεγάνωση, ασφάλεια, θερμική
μόνωση κλπ. του κουφώματος. Τα εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας
και χρόνο λειτουργικής ζωής του κατασκευαστή. Από το 2006 πρέπει να φέρουν την σήμανση CE.
γ) Κατασκευαστικά σχέδια
Είναι απαραίτητο να περιέχει όσον το δυνατόν ολοκληρωμένα και κατατοπιστικά σχέδια - τομές ώστε ο
κατασκευαστής αλλά και ο πελάτης να μπορεί να καταλάβει τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του
συστήματος.
δ) Προδιαγραφές - Πιστοποίηση
Κάθε σύστημα θα πρέπει να δοκιμάζεται όπως καθορίζουν οι προδιαγραφές όσον αφορά, την
αεροδιαπερατότητα, την υδατοστεγανότητα, την αντοχή του σε ανεμοπίεση, την θερμική και ακουστική
μόνωση κλπ. Οι παραπάνω δοκιμές είναι απαραίτητες ώστε το σύστημα να φέρει την σήμανση CE η
οποία είναι υποχρεωτική από τον Ιανουάριο του 2006. Το κάθε σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί.
Επίσης ευθύνη του παραγωγού των συστημάτων αλουμινίου είναι και η παροχή οδηγιών κοπής και
συναρμολόγησης των διατομών, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης των έτοιμων κουφωμάτων στο κτίριο,
ώστε τα τοποθετημένα κουφώματα πραγματικά να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, τα
γραφήματα και τους τύπους υπολογισμού και γενικά στις οδηγίες του καταλόγου.
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διαθέτει έντυπα εγχειρίδια οδηγών κοπής, συναρμολόγησης και
τοποθέτησης, τα οποία πρέπει να είναι γραμμένα σε κατανοητή γλώσσα.
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου, μαζί με τις διατομές, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να προμηθευτεί
και όλα τα πιο πάνω έντυπα.
4.1.1 Διατομές αλουμινίου
Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από την διέλαση. Το πάχος
των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στους σχετικούς
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ΕΛΟΤ

καταλόγους. Οι ανοχές του πάχους των διατομών δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ±10% του ονομαστικού
πάχους.
Οι ανοχές του ονομαστικού βάρους ανά μέτρο μήκους κάθε διατομής πρέπει να είναι αυτές που αναφέρονται
στον κατάλογο του παραγωγού του συστήματος. Οι μέσες τιμές αντοχών των διατομών θα είναι:
-

Φορτίο θραύσης 180 - 220 Mpa

-

Όριο ελαστικότητας 140 - 180 Mpa

-

Επιμήκυνση ε = 4 - 6 %

4.1.2 Ειδικά τεμάχια σύνδεσης
Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ. μπορεί να είναι από:
α) αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ή
β) ανοξείδωτο χάλυβα ή
γ) χαλύβδινα εξ ολοκλήρου επιψευδαργυρωμένα
Θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακαμψία των συνδέσεων με
βίδες αντίστοιχης ποιότητας.
4.1.3 Ειδικά τεμάχια λειτουργίας
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως χειρολαβές, ράουλα κύλισης κλπ. θα είναι από:
α) αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ή
β) ανοξείδωτο χάλυβα
γ) πλαστικά ειδικής σκληρότητας
δ) παρεμβύσματα EPDM
ε) ράουλα μεταλλικού σκελετού με teflon και ρουλεμάν
Θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες
αντίστοιχης ποιότητας (ανοξείδωτες, επικαδμιωμένες, επιψευδαργυρομένες), ώστε να εξασφαλίζεται η
άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη λειτουργία των κουφωμάτων.

4.2 Παρεμβύσματα Στεγανότητας
Θα είναι από EPDM, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα
παρεμβύσματα είναι συγκεκριμένα για κάθε σύστημα. Θα είναι και θα διατηρείται εύκαμπτο χωρίς
παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτηση τους, με ή χωρίς φορτίο από τις
διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε θερμοκρασίες από -40 °C έως
+100°C
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι σε ότι αφορά ειδικά στα εξωτερικά παρεμβύσματα (π.χ. λάστιχα τζαμιών) είναι
αδύνατον να υπάρχει απόλυτη και σε βάθος χρόνου υδατοστεγανότητα. Γι αυτό επιβάλλεται η χρήση
αρμόκολλας για την συγκόλληση των ενώσεων των προφίλ και άνοιγμα οπών απορροής υδάτων εσωτερικά
του φύλλου στην πάνω και στην κάτω τραβέρσα. Στην κάτω τραβέρσα για την αποστράγγιση των νερών,
στην πάνω τραβέρσα για να βοηθά η πίεση του αέρα στην πλήρη αποστράγγιση και στον εσωτερικό αερισμό
του κουφώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού συστήματος.

10

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31757

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009

4.3 Κόλλες
Ενός ή δύο συστατικών (πρέπει να είναι αρμόκολλα) για την στεγανή συγκόλληση των διατομών στις γωνίες
και τις διασταυρώσεις των πλαισίων, καθώς και άλλων σημείων.
Στις κοπές θα γίνεται επάλειψη με αντιδιαβρωτικό υλικό.

4.4 Προστασία – Χρωματισμός και διακόσμηση διατομών αλουμινίου
Με το πέρας της κοπής και διαμόρφωσης των διατομών αλουμινίου και τη σύνθεση των κουφωμάτων πριν
από την τελική συναρμολόγηση, τα κομμάτια θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με κάποια από τις
ακόλουθες μεθόδους:
4.4.1 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)1
Η ανοδίωση θα πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALANOD και είναι πιστοποιημένη από
την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάσεις πάχους του ανοδικού επιστρώματος και η συνιστώμενη χρήση του
ανάλογα με το περιβάλλον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές QUALANOD.
-

Κατηγορία 5 = μέσο ελάχιστο πάχος 5 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 10 = μέσο ελάχιστο πάχος 10 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 15 = μέσο ελάχιστο πάχος 15 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 20 = μέσο ελάχιστο πάχος 20 μm (μικρά)

-

Κατηγορία 25 = μέσο ελάχιστο πάχος 25 μm (μικρά)

Παρατηρήσεις:
-

Οι κατηγορίες 5 και 10 προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

-

Οι κατηγορίες 15, 20 και 25 προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

-

Σε εξωτερικούς χώρους με ισχυρά δαβρωτικό περιβάλλον (θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ) πρέπει να
χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες 20 ή 25.

Η επιλογή της κατηγορίας πάχους εξαρτάται από τα εθνικά πρότυπα και πρέπει να προσδιορίζεται από τον
πελάτη της μονάδας ανοδίωσης. Εάν δεν υπάρχουν εθνικά πρότυπα, τότε η κατηγορία πάχους
προσδιορίζεται από την φύση του διαβρωτικού περιβάλλοντος.
Η απόχρωση πρέπει να αναφέρεται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και θα επιλέγεται από τον πιο
κάτω πίνακα.
Κατηγορίες τελειώματος: στιλπνό, βουρτσιστό κλπ.
Πίνακας 1 - Απόχρωση

1

Εμφάνιση
άχρωμο

Κωδικός EURAS
C-0

Ελληνικός κωδικός
φυσικό

1 Σημείωση: Η ελεγχόμενη ηλεκτροχημική διαδικασία δημιουργίας άχρωμου ή έγχρωμου στρώματος οξειδίων του
αργιλίου στην επιφάνεια του αλουμινίου. Τα ως άνω οξείδια του αργιλίου είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις ατμοσφαιρικές
συνθήκες και αποτελούν προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση.
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2
3
4
5
6

μπρονζέ
ανοιχτό καφέ
καφέ
σκούρο καφέ
μαύρο

©

C-31
C - 32
C-33
C-34
C-35

ΕΛΟΤ

2001
2003
2005
2007
2009

Δοκιμές και Πρότυπα που συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές QUALANOD:
-

Μέθοδος δινορευμάτων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 2360

-

Μέθοδος με μικροσκόπιο διχασμένης δέσμης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-3

-

Μέθοδος κηλίδας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-4

-

Μέθοδος με μέτρηση της ισοδύναμης αγωγιμότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-5

-

Μέθοδος απώλειας βάρους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-7

-

Δοκιμή αντοχής σε τρίψιμο κατά BS 6161, Part 18

4.4.2 Ηλεκτροστατική βαφή
Η ηλεκτροστατική βαφή θα πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα QUALICOAT και είναι
πιστοποιημένη από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ελάχιστο πάχος βαφής καθορίζεται στα 60μπι, ενώ η κλάση στιλπνότητας και η
απόχρωση καθορίζονται από τον πελάτη βάσει των τρεχόντων χρωματολογίων των παραγωγών πούδρας
βαφής με έγκριση QUALICOAT.
Δοκιμές και Πρότυπα που συμπεριλαμβάνονται στις προδιαγραφές QUALANOD:
α/α
1.

Δοκιμή
Στιλπνότητα

Πρότυπο

2.

Πάχος επιστρώματος

ΕΛΟΤ EN ISO 2360

3.

Πρόσφυση

ΕΛΟΤ EN ISO 2409

4.

Δοκιμή αυλάκωσης κατά Buchholz

ΕΛΟΤ EN ISO 2815

5.

Δοκιμή κοίλανσης (Cupping test)

ΕΛΟΤ EN ISO 1520

6.

Δοκιμή ευκαμψίας

ΕΛΟΤ EN ISO 1519

7.

Δοκιμή αντοχής σε απότομη παραμόρφωση

ASTM D2794

8.

Δοκιμή Machu

QUALICOAT

9.

Δοκιμή ανθεκτικότητας σε αλατονέφωση οξικού
άλατος
Δοκιμή αντοχής σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία SO2

ISO-9227

ΕΛΟΤ EN ISO 11341

10.

12

ISO 2813

ΕΛΟΤ EN ISO 3231

11.

Δοκιμή αντοχής στην επιταχυνόμενη γήρανση

12.

Δοκιμή πολυμερισμού (για υγρές βαφές)

QUALICOAT

13.

Δοκιμή αντοχής σε δομικά υλικά

ASTM D3260

14.

Δοκιμή αντοχής σε βραστό νερό

QUALICOAT

15.

Δοκιμή αντοχής σε συμπυκνώματα νερού

DIN 50017

16.

Φυσική γήρανση (Δοκιμή FLORIDA)

ISO 2810

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
©

ΕΛΟΤ

31759

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009

4.4.3 Διακοσμητική επίστρωση βαμμένου αλουμινίου.
Η διαδικασία της διακοσμητικής επίστρωσης βαφής διατομών αλουμινίου (προσομοίωση ξύλου, μαρμάρου)
πρέπει να πραγματοποιείται σε μονάδα που κατέχει το σήμα ποιότητος QUALIDECO και είναι
πιστοποιημένη από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου βρίσκεται στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης όλων των παραμέτρων για την
έναρξη της διαδικασίας απονομής του σήματος QUALIDECO.
Οι δοκιμές που προβλέπονται στις προδιαγραφές QUALIDECO για την χορήγηση σήματος διακοσμητικής
επίστρωσης και τα αντίστοιχα πρότυπα έχουν ως εξής:
α) Στιλπνότητα: ISO 2813
β) Πάχος επιστρώματος: ΕΛΟΤ EN ISO 2360
γ) Δοκιμή αντοχής σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία SO2: ΕΛΟΤ EN ISO 3231
δ) Δοκιμή αντοχής στην επιταχυνόμενη γήρανση: ΕΛΟΤ EN ISO 1.1341
ε) Δοκιμή σταθερότητας σε φως: ISO 105/Β02
στ)Φυσική γήρανση (Δοκιμή FLORIDA): ISO 2810
4.4.4 Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης (ανοδίωση, βαφή)
Οι μονάδες που εκτελούν διεργασίες επιφανειακής προστασίας του μέταλλου πρέπει να διαθέτουν τα
παραπάνω σήματα. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι τηρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις για την επιφανειακή
προστασία των κατασκευών αλουμινίου.
Η επιφανειακή επίστρωση των ορατών πλευρών:
α) Παρατηρούμενη κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν πρέπει να έχει χαραγές, ανομοιομορφίες και
ανομοιοχρωμίες
β) Παρατηρούμενη υπό γωνία 60° από απόσταση 3,0 m: δεν πρέπει να παρουσιάζει αδρότητα, ρυτίδες,
δακρύσματα, φυσαλίδες, ξένα σώματα παγιδευμένα στην μάζα του επιστρώματος, κρατήρες, στίγματα,
εκδορές και να καλύπτουν καλά και ομοιόμορφα τις διατομές
γ) Παρατηρούμενη από απόσταση 3,0 m για εσωτερικές κατασκευές και 5,0 m για εξωτερικές δεν πρέπει
να εμφανίζει διαφορές στην επίστρωση.
Τα ανωτέρω θεωρούνται ελαττώματα και οι διατομές δεν γίνονται αποδεκτές.

4.5 Κατασκευή κουφωμάτων
Τα προς κατασκευή κουφώματα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους παραγωγών συστημάτων,
οι οποίοι θα υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησης τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις
όπως είναι διατυπωμένες στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Όπως π.χ.:
α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός,
β) Αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην
χρήση κλπ. με βάση τα πρότυπα διατύπωσης και ελέγχου τους
γ) Ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
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δ) ενίοτε πυραντίσταση, βαλιστική αντοχή κλπ.
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή - κουφωμάτων είναι η παροχή επίσημων εγγράφων
πιστοποίησης και εγγύησης των πιο πάνω χαρακτηριστικών των κουφωμάτων και οι οδηγίες τοποθέτησης
και λοιπών απαιτήσεων.

4.6 Παραλαβή, έλεγχος, αποδοχή των προϊόντων
Τα προσκομιζόμενα προϊόντα θα ελέγχονται ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά
που έχουν παραγγελθεί, οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωση τους στο έργο. Ο
εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διενέργεια δοκιμασιών στο τελικό προϊόν (κούφωμα) από
πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα. Το
κόστος θα βαρύνει τον εργοδότη.
4.6.1 Κουφώματα επί μέτρω
Τα υλικά θα προσκομιστούν συσκευασμένα στο εργαστήριο του κατασκευαστή όπου ο εργοδότης μπορεί να
διενεργήσει έλεγχο τόσο των υλικών όσο και των κουφωμάτων που θα κατασκευάζονται επί μέτρω.
4.6.2 Έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα
Τα έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα θα παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους, συνοδευμένα από τα
εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας, προστατευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Τα κουφώματα θα
συνοδεύονται από παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότης και το έργο, καθώς
και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του έργου.
Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας,
συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.

4.7 Αποθήκευση και μεταφορές των προϊόντων
4.7.1 Κουφώματα επί μέτρω
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να διαθέτει στο εργαστήριο του κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό
αεριζόμενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των διατομών αλουμινίου, χωριστά για κάθε έργο.
Οι διατομές πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια ή κατακόρυφα ράφια ώστε να μην κινδυνεύουν να
παραμορφωθούν από φορτία, τυχαία κτυπήματα και άλλες βλαπτικές επιδράσεις Κατ' αντίστοιχο τρόπο
πρέπει να αποθηκεύονται τα έτοιμα κουφώματα μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα
κουφώματα.
Συναρμολογημένα κουφώματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποκλείονται
φθορές σ' αυτά και τα εξαρτήματα τους και θα αποθηκεύονται αναλόγως.
Κουφώματα που έχουν υποστεί φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, την σωστή και σύμφωνα
με τις προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.
4.7.2 Έτοιμα κατασκευασμένα κουφώματα
Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις
του κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
Ομοίως θα διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.
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Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευές – Συνεργείο τοποθέτησης
-

Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έμπειρου εξειδικευμένου
κατασκευαστή με ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγηση του.
Στο εργοτάξιο κατ' εξαίρεση θα εκτελούνται μόνον εργασίες τυχόν συναρμολόγησης κουφωμάτων που
δεν μπορούν λόγω μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα από ειδικευμένο προσωπικό του
κατασκευαστή.

-

-

-

-

-

Το εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον
απαιτούμενο σταθερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία αλουμινίου προς κατασκευή
κουφωμάτων. Ο εξοπλισμός θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας.
Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωμάτων θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία για
τυχόν επιτόπου συναρμολόγηση και ενσωμάτωση των κουφωμάτων στο έργο. Το συνεργείο πρέπει να
διατηρεί τον εξοπλισμό και τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση. Τυχόν ελλείψεις τους θα
αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής
και θα διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).
Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα φροντίζει άμεσα για
την ικανοποίηση τους εφ' όσον συμβαδίζουν με τα συμφωνημένα και τις προδιαγραφές
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγματος τυπικού κουφώματος πριν την σύναψη της
συμφωνίας και θα επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής και τοποθέτησης. Το δείγμα τυπικού
κουφώματος μπορεί να τοποθετηθεί στην θέση του ευθύς ως καταστεί δυνατό.

5.2 Προετοιμασία
-

Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα
ενσωματωθούν κουφώματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε
να παρέχουν στέρεο υπόβαθρο.
Γενικώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα
μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαίτια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του
εργοδότη.

-

Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών θα διενεργείται έλεγχος της τοιχοποιίας όπου θα
στερεωθούν τα κουφώματα ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο υπόβαθρο για την τοποθέτηση της
ψευτόκασας σύμφωνα με τα πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Επίσης θα
εξασφαλίζεται η στάθμη των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των σχετικών με τα κουφώματα
στοιχείων.
Θα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ.
ηλεκτρικές παροχές για αυτόματη λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις
πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα συστημάτων αντίβαρων, θέσεις συστημάτων ασφάλισης στην
ανοικτή ή κλειστή θέση κλπ.
Για όλα τα παραπάνω επιβάλλεται η συνεργασία με τον εργοδότη ο οποίος θα τα ελέγξει και θα τα
εγκρίνει.

5.3 Έναρξη εργασιών - Τοποθέτηση
Εφ' όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
επιτρέπει ο Επιβλέπων, είναι δυνατό να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής κουφωμάτων στο εργοστάσιο-
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εργαστήριο του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία των κουφωμάτων
(ψευτόκασες, στηρίγματα κλπ.) να τοποθετούνται σ' αυτές παράλληλα. Τα κουφώματα θα τοποθετούνται
μετά το πέρας των επιχρισμάτων, των επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια ή μάρμαρα ή κάθε
είδους πλάκες και παρόμοια, των οποίων η κατασκευή είναι δυνατό να προξενήσει βλάβες σε αυτά.

5.4 Συντονισμός
Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου του έργου.
Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας,
στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα
ώστε να βρίσκονται στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι
να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και τυχόν ζημίες από καθυστερήσεις και σφάλματα θα
καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.5 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
5.5.1 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών
Τα πλαίσια των ψευτοκασών είναι από κλειστές ορθογωνικές διατομές συγκολλημένες με ραφή ή
διατομές [ , εν θερμώ γαλβανισμένες (Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1620) με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,2 mm
και στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50x3 mm.
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται μετά την κοπή με πλήρη συγκόλληση.
Το γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση
«ΜΙΝΙΟΥ»
Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες, είναι δυνατό οι
ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε πρέπει να εξασφαλίζεται η μη παραμόρφωση τους κατά την
μεταφορά και τοποθέτηση.
5.5.2 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής κουφωμάτων
Γενικώς η κοπή των διατομών αλουμινίου γίνεται με ακρίβεια της τάξης 0,5 mm, σύμφωνα με τους κανόνες
των σχετικών προτύπων.
Η κοπή, το γώνιασμα, το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά εργαλεία
(καλούπια - πρέσες - γωνιάστρες) , ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι μορφές που προβλέπονται στα
εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος, καθαρές και χωρίς ελαττώματα, με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα
συνδεόμενα μέρη και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια.
Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του
συστήματος και οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή.
Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στη
συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να
στεγνώσουν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας μπορεί να είναι μέσα στις προβλεπόμενες
πατούρες και κατά το δυνατόν αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από
την κατεργασία, λεκέδες, γρέξια κλπ.) που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση τους.
Τα κουφώματα δεν πρέπει να εμφανίζουν «ελαττώματα» παρατηρούμενα όχι υπό γωνία και από απόσταση
μεγαλύτερη του 1 μέτρου.
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5.5.3 Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης
5.5.3.1 Στερέωση
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες με κατάλληλες βίδες ανά 100 mm
από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός αν στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η σφράγιση
μεταξύ τοίχων και κασών με τα υλικά της παρ. 3.6.4 πιο κάτω.
Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να παραβλάπτονται οι
υποστηριζόμενες και οι παρακείμενες κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα που προδιαγράφονται
στο παρόν. Στην περίπτωση γυμνού μπετόν και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως επίπεδο και
ορθογωνιασμένο μπορεί να βιδωθεί η κάσα αλουμινίου κατευθείαν σε αυτό με ισχυρά βύσματα εκτονώσεως
(ούπατ). Ενίοτε για υψηλές αντοχές πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά βύσματα (χημικά ούπατ).
Η στερέωση των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται τα φορτία του
εγκαταστημένου παραθύρου προς το σώμα του κτιρίου. Για να επιτύχουμε τη μεταφορά των φορτίων
χρησιμοποιούμε τους τάκους έδρασης, οι οποίοι φορτίζονται με την πίεση.
Μόνο αφρός πολυουρεθάνης, δεν επαρκεί για τη μεταφορά των φορτίων που δρουν στο επίπεδο του
παραθύρου.
Τα προφίλ της κάσας θα πρέπει να παρουσιάζουν επαρκή ανοχή στην κάμψη. Οι διαστάσεις των τάκων
έδρασης πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση της στεγάνωσης και της μόνωσης. Το
υλικό των τάκων δε θα πρέπει να παραμορφώνεται, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζει μικρή
θερμοαγωγιμότητα. Σε παράθυρα με πλάτος άνω του ενός μέτρου, πρέπει να τοποθετηθούν τάκοι και στο
κέντρο του κάτω μέρους του κουφώματος.
Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν στερεώνουμε θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα πάνω σε
ψευτόκασα ή όταν πάνω από θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα τοποθετούμε επικαθήμενο ρολό αλουμινίου, να
γίνει η τοποθέτηση του κουφώματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μη σχηματίζονται γέφυρες και διακόπτεται η
θερμομόνωση.
Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις
τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ελεγχθεί και συμπληρωθεί η προστασία των αφανών τμημάτων τους
με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση των μεταλλικών
στηριγμάτων και γίνει έλεγχος από τον Επιβλέποντα.
Όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα.
α) Φύλλα κουφώματος
Κάθε κάσα που συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα φύλλα τα οποία φέρουν χειρολαβές, κλειδαριά και
λοιπά εξαρτήματα πρέπει να είναι σημασμένα έτσι, ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα.
Ευθύς ως επιτρέπει η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθμίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.
β) Υαλοπίνακες
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων και η σφράγιση θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή του κουφώματος.
γ) Παρεμβύσματα στεγανότητας
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Τα συγκεκριμένα παρεμβύσματα στεγανότητας
θα τοποθετούνται και θα ασφαλίζονται στις
υποδοχές τους, όπως ορίζεται στα εγχειρίδια συναρμολόγησης. Στις γωνίες τα παρεμβύσματα θα
μισοκόβονται έτσι, ώστε να υπάρχει συνέχεια και να επιτυγχάνεται η στεγανότητα σε νερό και αέρα.
Η τοποθέτηση του κεντρικού λάστιχου στεγάνωσης θα γίνεται με την χρήση πρεσαριστών
λαστιχογωνιών οι οποίες πρέπει να κολληθούν με τα ευθύγραμμα τμήματα του λάστιχου.
δ) Ειδικοί μηχανισμοί λειτουργίας
Τοποθετούνται έτσι ώστε να ρυθμιστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα ολοκληρωμένα
κουφώματα. Τοποθέτηση και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
5.5.3.2 Αρμολόγηση
Ο αρμός διαστολής θεωρείται απαραίτητος διότι με τα κατάλληλα υλικά μπορεί να επιτευχθεί η σωστή
στερέωση, θερμομόνωση και στεγανότητα. Το μέγεθος του αρμού διαστολής εξαρτάται από το μέγεθος του
παράθυρου και το φάρδος των προφίλ αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του
συγκεκριμένου παράθυρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα παράθυρο μεσαίου μεγέθους ο αρμός
διαστολής πρέπει να είναι 5 - 6 mm. Το τοποθετημένο υλικό πλήρωσης δημιουργεί τα όρια του αρμού μέσα
στον πάτο του.
Θα πρέπει να προκύπτει η εξής σχέση πλάτους - βάθους :
t = 0,5 x b ≥ 6 mm
όπου

t = βάθος τοποθέτησης του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό και
b = πλάτος του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι αρμό διαστολής πρέπει να έχουν όλα τα κουφώματα αλουμινίου, άσχετα με
το σε ποιο σημείο του ανοίγματος του κτιρίου θα τοποθετηθούν (αν δηλαδή η κάσα του κουφώματος θα έχει
«φτερό» ή όχι).
5.5.4 Μαστίχες σφράγισης αρμών
Σφραγιστικά υλικά καθορίζονται για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασών των κουφωμάτων με τους
τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.
5.5.5 Συστήματα στερέωσης
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση και θα έχουν αφαιρούμενη βίδα
ή βιδωτό παξιμάδι ικανά να αντέξουν τα φορτία της κατασκευής που θα στηρίξουν.

5.6 Στεγανοποίηση μεταξύ αλουμινοκατασκευής και κτιρίου
Η σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της αλουμινοκατασκευής εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία
της. Μια ελλιπής στεγανοποίηση είναι συχνά η κύρια αιτία των ζημιών που εμφανίζονται στο κτίριο. Οι
σημαντικότερες λειτουργίες της στεγανοποίησης είναι:
-

Διαχωρισμός των κλιματολογικών συνθηκών του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου από την υγρασία
και τον αέρα.

-

Ηχομόνωση

-

Θερμομόνωση

-

Υδατοστεγανότητα.
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Για την ορθή επιλογή των υλικών στεγάνωσης, συνιστάται η συνεργασία με ειδική εταιρεία μόνωσης
στεγανοποίησης. Ο αρμός σύνδεσης ανάμεσα στη αλουμινοκατασκευή και το σώμα του κτριτίου είναι ένας
αρμός κίνησης και το μονωτικό υλικό θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.
Το πλάτος των αρμών στην εξωτερική πλευρά έχει προσαρμοστεί για ένα μονωτικό υλικό με συνολική
επιτρεπόμενη παραμόρφωση της τάξης του 25%. Λόγω των μικρών καταπονήσεων που εμφανίζονται στην
εσωτερική πλευρά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονωτικά υλικά με επιτρεπόμενη συνολική παραμόρφωση
15%. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επιφάνειες πρόσφυσης και τα συστατικά στοιχεία αυτών.
Για να εξασφαλιστεί ένας διαρκώς λειτουργικός αρμός μονωτικού υλικού, είναι σημαντικό το μονωτικό υλικό
να συγκολληθεί καλά στην επιφάνεια. Οι τάσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο υλικό μόνωσης, επιδρούν
απευθείας στις επιφάνειες πρόσφυσης. Αν αστοχήσει η συγκόλληση ή σπάσει το μονωτικό υλικό, τότε αυτό
δε θα μπορεί να μεταφέρει πλέον τις δυνάμεις που αναπτύσσονται τις επιφάνειες πρόσφυσης, με
αποτέλεσμα ο αρμός να μην είναι στεγανός. Ως μέσα στεγάνωσης, εκτός από τους ειδικούς αρμόστοκους,
υπάρχουν και οι εμποτισμένες ταινίες αφρώδους συνθετικού υλικού.
Οι μονωτικές ταινίες αποτελούνται κυρίως απο αφρώδη πολυουρεθάνη με ανοικτή δομή κυψελών, η οποία
έχει εμπλουτιστεί με ειδικό μέσο εμποτισμού.
Οι μονωτικές ταινίες από βουτύλιο και ισοβουτυλένιο, καθώς και οι ελαστομερείς ταινίες αρμού, είναι
κατάλληλες για μεγάλους αρμούς (από 20mm περίπου) και για συστήματα τοιχοποιίας με πολλαπλά κελύφη.
Η στεγανοποίηση αποτελεί ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και αλουμινοκατασκευαστή.

5.7 Προστασία
Κατά και μετά την τοποθέτηση κουφωμάτων από αλουμίνιο θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας των κουφωμάτων, ώστε να μην υποστούν ζημίες από επόμενες εργασίες μέχρι την παράδοση
του έργου.
Μετά την τοποθέτηση και παραλαβή των κουφωμάτων η προστασία τους από επόμενες εργασίες είναι
ευθύνη του εργολάβου.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος
Ο εργοδότης μπορεί να διενεργεί έλεγχο είτε στο εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή, είτε στο
εργοτάξιο, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος και τα κατασκευαζόμενα
κουφώματα δεν αποκλίνουν από τις οριζόμενες στο 4.2 του παρόντος ανοχές.
Τα κουφώματα κρίνονται απορριπτέα όταν διαπιστώνεται ότι:
α) δεν τηρούνται τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου
β) δεν τηρούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος αλουμινίου
γ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος σχετικά με την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και
ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατασκευής και
τοποθέτησης
δ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
ε) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
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Ο κατασκευαστής υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωμα που έχει κριθεί ως
απορριπτέο με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζημίωση.

6.2 Ανοχές
Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.
Απόκλιση στις κάσες: 2 ‰.
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές, χειρολαβές σε
σχέση με τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.
Οι ανοχές στα τυποποιημένα κουφώματα θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευαστών τους.
Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Τα θυρόφυλλα, όταν είναι ανοικτά, θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος) με
ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφη 1 mm.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων
επεξεργασίας αλουμινίου. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από τα μηχανήματα κοπής.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας αλουμινίου, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ. ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα
εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι
πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες
πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
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κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των κουφωμάτων αλουμινίου, πλήρως εγκαστεστημένων και λειτουργούντων, γίνεται σε
τετραγωνικά μέτρα (m2), ανά τύπο, με βάση την λειτουργία και την σειρά των προφίλ από τα οποία είναι
κατασκευασμένα.
Η επιφάνεια επιμέτρησης ορίζεται από το εξωτερικό περίγραμμα της κάσας. Στα κουφώματα χωρίς
κατωκάσι, το κάτω όριο ορίζεται από το κατώφλι.
Η ψευτόκασα δεν επιμετράται ιδιαίτερα και περιλαμβάνεται ανηγμένη στην ως άνω επιμετρούμενη επιφάνεια
του κουφώματος, εκτός αν αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη του έργου,
Στην περίπτωση κουφωμάτων επιφάνειας μικρότερης από 1,00 m2 προσαυξάνεται η επιμετρούμενη
επιφάνεια κατά 100%, με μέγιστη τιμή 1,00 m2 (δηλ. κούφωμα επιφανείας 0,40 m2 επιμετράται ως 0,80 m2,
ενώ κούφωμα επιφανείας 0,80 m2 επιμετράται ως 1,00 m2).
Στις ανά τετραγωνικό μέτρο επιμετρούμενες εργασίες πλήρους κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου,, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε οποιαδήποτε
στάθμη εργασίας όλων των απαιτούμενων υλικών, μέσων στερέωσης, στήριξης και ανάρτησης,
μικρούλικων και του απαραίτητου εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.
β) Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα οριζόμενα
στην παρούσα Προδιαγραφή. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-

-

-

Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης.
Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως κουφωμάτων,,
πλαισίων, ψευδόκασσων, κτλ
Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών
πλήρωσης αρμών, κτλ
Η εργοστασιακή βαφή των προφίλ του κουφώατος ή η ανοδίωση

γ) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η ενδεχόμενη διεξαγωγή
ελέγχων και δοκιμών.
δ Η προσκόμιση επί τόπου του έργου και τοποθέτηση των απαιτούμενων ικριωμάτων καθώς και η
αποξήλωση και απομάκρυνση τους από το χώρο εργασίας μετά το πέρας των εργασιών, εκτός άν
προβλέπεται άλλως στα συμβατικά τεύχη του έργου.
ε) Η φύλαξη και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Παράρτημα Α
Χρήσιμο πλάτος πατούρας μεταξύ προεξοχών (δοντιών) (Τμήμα 1) - Χρήσιμο ύψος
πατούρας (Τμήμα 2)

Είδος
υαλοπίνακα
Απλός
Διπλός

Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)

Πάχος
e (mm)

Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

≤15

12

16

20

25

>15

16

16

20

25

≤20

16

20

25

30

>20

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης του υαλοπίνακα εντός της πατούρας (Τμήμα 16)
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Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

8

8

10

12

Πλευρικός αρμός (Τμήμα 13,14)
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Είδος πλαισίου

©

Ξύλινο

Σκυρόδεμα
σίδηρος,
αλουμίνιο
ανοικτού
χρώματος

Αλουμίνιο
σκούρου
χρώματος

PVC ανοικτού
χρώματος

Είδος
στεγάνωσης

P

G

P

G

P

Ελαιοπλαστικά

3

3

3

4

4

-

-

-

Κορδόνι

3

3

3

4

4

6

6

6

Πλαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

6

6

6

Ελαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

4

4

4

G

P

G

Σημείωση: Στην κατηγορία Ρ με ημιπερίμετρο ≤2,5 m Στην κατηγορία G με ημιπερίμετρο >2,5 m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα (14) ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ο τάκος έδρασης
Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
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Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

3

4

5

6
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Βιβλιογραφία
1. QUALICOAT Assurance of Quality for Aluminium Powder Coating
2. ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-1
Aluminium and aluminium alloys. Anodizing. Method for specifying
decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium Αλουμίνιο και κράματα
αλουμινίου - Ανοδίωση - Μέρος 1: Μέθοδος καθορισμού διακοσμητικών και προστατευτικών
επιστρωμάτων με ανοδική οξείδωση σε αλουμίνιο
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SPECIFICATION

Κουφώματα από συνθετικά υλικά
Synthetic windows and doors
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0804-00 «Κουφώματα από συνθετικά υλικά» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-04-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Κουφώματα αλουμινίου

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους
κανόνες κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και
παραθύρων) από συνθετικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων λειτουργίας τους.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και λοιπά χαρακτηριστικά, καθορίζονται στη Μελέτη του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 10142

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσματα και
Χαλυβδοταινίες χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαμόρφωση, με συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερμώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης

ΕΛΟΤ ΕΝ 10143

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensionssions and shape -- Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με
συνεχή επιμετάλλωση διά εμβαπτίσεως εν θερμώ - Ανοχές στις διαστάσεις
και μορφές.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12373

Aluminium and aluminium alloys. Anodizing. Method for specifying
decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2360

Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive basis
materials. Measurement of coating thickness. Amplitude-sensitive eddy
current method

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και

7
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προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Ενσωματούμενα υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1 Συνθετικά υλικά
4.1.1 Διατομές από σκληρό PVC
Χρησιμοποιούνται πολυθαλαμικές διατομές u-PVC με πρόσθετα (οπλισμός, μεταλλικές διατομές από
γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο) για τη βελτίωση της αντοχής του στην υπεριώδη (u l tr a v io le t)
ακτινοβολία, τον περιορισμό της μετάδοσης της φλόγας και της έκλυσης βλαπτικών πτητικών και αερίων
καύσεως, χρωματισμένα στη μάζα ή επιφανειακά. Θα παράγονται από εργοστάσιο, του οποίου οι
παραγωγικές διαδικασίες θα είναι πιστοποιημένες κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, δυνάμενο να
παράγει ολοκληρωμένες σειρές διατομών (pr o fi le ) ενισχυμένων με διαμορφωμένες κοίλες κλειστές ή
ανοικτές ράβδους από εν θερμώ γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις
οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα (θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και
ποικίλων διαστάσεων.
Τα παραγόμενα κουφώματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις:

8

-

Αεροπερατότητας

-

Υδατοπερατότητας

-

Αντίστασης σε ανεμοπίεση

-

Μηχανικών αντοχών

-

Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο)

-

Αντίστασης σε κρούση

-

Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο

-

Αντοχής σε στατική στρέψη

-

Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη

-

Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς
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όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις του
παρόντος.
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες)
είτε όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT
DANS LA CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrement des fenêtres».
Κάθε διατομή θα είναι εσωτερικά ενισχυμένη με πρόσθετη μεταλλική διατομή «φρακαριστή» πάνω στην
κύρια (πλαστική). Επιπλέον, για τη στερέωση των αναρτήσεων θα χρησιμοποιούνται μεταλλικές ενισχύσεις.
Οι διαστάσεις κατά την περιστροφή των κουφωμάτων περί κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα δεν πρέπει να
ξεπερνούν το 1,5m ενώ και η αναλογία πλάτους / ύψους θα πρέπει να λαμβάνει μέγιστη τιμή

S
X

= 1,25.

Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων, η μορφή, τα μεγέθη και οι μορφές των ράβδων
ενίσχυσης, η θέση των ράβδων ενίσχυσης μέσα στις διατομές από PVC, οι μέθοδοι συναρμολόγησης και
συγκόλλησής τους, τα ειδικά τεμάχια, τα στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους και τα εξαρτήματα
λειτουργίας και η θέση τους, οι πατούρες και τα πηχάκια τοποθέτησης υαλοπινάκων, αποτελούν ευθύνη του
παραγωγού των διατομών. Θα πρέπει να διατίθενται κατάλογοι των διατομών κατά «σειρές» με τα
χαρακτηριστικά τους και πίνακες, καθώς και γραφήματα και τύποι υπολογισμού επάρκειας και ανταπόκρισης
στις πιο πάνω απαιτήσεις σε σχέση με την μορφή και το μέγεθος των κουφωμάτων που είναι δυνατό να
συντεθούν από κάθε σειρά.
Ευθύνη του παραγωγού των διατομών είναι και
διατομών και των ράβδων ενίσχυσης, καθώς και ο
ώστε τα τοποθετημένα κουφώματα πραγματικά
γραφήματα και τους τύπους υπολογισμού. Για το
οδηγών κοπής, συναρμολόγησης και τοποθέτησης.

η παροχή οδηγών κοπής και συναρμολόγησης των
τρόπος τοποθέτησης έτοιμων κουφωμάτων στο κτίριο,
να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, τα
σκοπό αυτό, πρέπει να διατίθενται έντυπα εγχειρίδια

Ο εργοδότης, μαζί με τις διατομές, πρέπει ελεύθερα να μπορεί να προμηθευτεί και όλα τα πιο πάνω έντυπα.
Αδυναμία του κατασκευαστή των διατομών να παρέχει ελεύθερα τα πιο πάνω έντυπα, συνιστά λόγο
άρνησης αποδοχής των πιο πάνω προϊόντων.
Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές και πλήρεις, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από την εξέλαση.
Το πάχος των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στους
σχετικούς καταλόγους.
4.1.2 Ειδικά τεμάχια σύνδεσης
Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ., θα είναι:
α) από χαλύβδινα εξ ολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ,
β) ανοξείδωτο χάλυβα.
Θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακαμψία των συνδέσεων με
βίδες αντίστοιχης ποιότητας.
4.1.3 Ειδικά τεμάχια λειτουργίας
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης, κλπ.) θα είναι από:
α) αλουμίνιο για οικοδομική χρήση, ανοδιωμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373, με πάχος 20
μm ± 2 μm ή ηλεκτροστατικά χρωματισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2360.
β) ανοξείδωτο χάλυβα
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γ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς.
Τα ειδικά τεμάχια θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται
με βίδες αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και
η ομαλή αθόρυβη λειτουργία των κουφωμάτων.

4.2 Παρεμβλήματα Στεγανότητας
Θα είναι από νεοπρένιο ή ελαστικό, με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα
πρέπει να διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την
τοποθέτησή του, με ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του
κουφώματος, σε θερμοκρασίες από – 40° C έως +80° C.

4.3 Κόλλες
Ενός ή δύο συστατικών, για τη στεγανή συγκόλληση των διατομών στις γωνίες κα τις διασταυρώσεις των
πλαισίων, καθώς και άλλων σημείων.

4.4 Κοίλες ορθογωνικές διατομές για ψευτοκάσες
Κοίλες ορθογωνικές διατομές κλειστές με συνεχή ραφή ή ανοιχτές, μορφής C, γαλβανισμένες εν θερμώ
(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10142, μεγέθους όπως ορίζεται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των
σειρών των διατομών από u-PVC. Το υλικό κατασκευής της ψευτόκασας θα πρέπει να είναι συμβατό με το
πλαστικό υλικό της διατομής του κουφώματος που θα στηριχθεί.

4.5 Μαστίχες σφράγισης αρμών
Σφραγιστικά υλικά πληρούντα τις απαιτήσεις της αντίστοιχης προδιαγραφής για την εξασφάλιση της
στεγανότητας των κασών των κουφωμάτων με τους τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία
εφάπτονται. Το υλικό κατασκευής της μαστίχας σφράγισης θα πρέπει να είναι συμβατό με το πλαστικό υλικό
της διατομής του κουφώματος στο οποίο θα γίνει η αρμολόγηση.

4.6 Συστήματα στερέωσης
Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή πιστοποιημένου κατά το Διεθνές
Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση
και θα έχουν αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι ικανά να αντέξουν τα φορτία της κατασκευής που θα
στηρίξουν.

4.7 Έτοιμα κουφώματα
Έτοιμα κουφώματα θα επιλέγονται από τους τρέχοντες καταλόγους κατασκευαστών, οι οποίοι θα
υποδεικνύουν και τον τρόπο τοποθέτησής τους, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της παρούσας
προδιαγραφής καθώς και της Μελέτης του έργου.
Συγκεκριμένα:
α) Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός,
β) Ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
γ) Αεροπερατότητα, υδατοπερατότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην χρήση,
βαλιστική αντοχή κλπ., με βάση τα πρότυπα διατύπωσης και ελέγχου τους.
Πρόσθετα, για την αποφυγή περάσματος μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου θα πρέπει να επιλέγονται
διατομές πολλαπλών θαλάμων (βλ. Παράρτημα 1) ενώ για την αποφυγή ρηγμάτωσης της κάσας από τα
οικοδομικά στοιχεία του κουφώματος θα πρέπει να υπάρχει εύκαμπτη σύνδεσή της με τα γύρω στοιχεία (βλ.
Παράρτημα 2).
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Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευαστή τυποποιημένων κουφωμάτων είναι η παροχή επίσημων
εγγράφων πιστοποίησης των πιο πάνω χαρακτηριστικών των έτοιμων κουφωμάτων και οι οδηγίες
τοποθέτησης και λοιπών απαιτήσεων.
Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι απαιτούμενες ανοχές καθώς και τυχόν
απαίτηση εγκατάστασης στηριγμάτων, παροχών κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των
κουφωμάτων για τη σωστή τοποθέτηση και εύρυθμη λειτουργία τους.

4.8 Παραλαβή, έλεγχος, αποδοχή των υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα
εγκεκριμένα ώστε να επιτραπεί η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει
δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς
την συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
4.8.1 Κουφώματα επί μέτρω
Τα υλικά θα προσκομιστούν συσκευασμένα στο εργαστήριο του κατασκευαστή όπου και θα διενεργηθεί ο
απαιτούμενος έλεγχος για την παραλαβή τους όπως καθορίζεται στην παρούσα προδιαγραφή.
4.8.2 Έτοιμα κουφώματα
Έτοιμα κουφώματα θα πρέπει να παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους, συνοδευμένα από τα
εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και προστατευμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Θα συνοδεύονται από παραστατικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρεται το είδος, η ποσότης
και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του
έργου.
Ελλείψεις στη συσκευασία, τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας συνιστούν
λόγο άρνησης παραλαβής τους στο εργοτάξιο.

4.9 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών
4.9.1 Κουφώματα επί μέτρω
Ο κατασκευαστής κουφωμάτων πρέπει να διαθέτει στο εργαστήριό του κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό
αεριζόμενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των συνθετικών ράβδων και των ράβδων ενίσχυσης. Η
αποθήκευση θα γίνεται χωριστά για κάθε έργο.
Οι ράβδοι πρέπει να αποθηκεύεται οριζόντια πάνω σε τάκους ώστε να μην κινδυνεύουν να παραμορφωθούν
από φορτία, τυχαία κτυπήματα και άλλες κακώσεις. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, αλλά κατακόρυφα, θα
αποθηκεύονται τα έτοιμα κουφώματα μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα θα αποθηκεύονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα
κουφώματα.
Συναρμολογημένα κουφώματα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποκλείονται
φθορές. Τα εξαρτήματά τους θα αποθηκεύονται όπως ανωτέρω καθορίζεται.
Κουφώματα με φθορές που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, τη σωστή και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επισκευαστούν ή αντικατασταθούν.
4.9.2 Έτοιμα κουφώματα
Η αποθήκευσή τους θα γίνει σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
Ομοίως θα διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.
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Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1 Κατασκευαστής - Συνεργείο τοποθέτησης
Τα κουφώματα θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο ή το εργαστήριο έμπειρου εξειδικευμένου
κατασκευαστή, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγησή του.
Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνον εργασίες τυχόν συναρμολόγησης κουφωμάτων που δε μπορούν λόγω
μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα καθώς και ενσωμάτωσής τους στο έργο από ειδικευμένο
προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση του ίδιου ή εργοδηγού του με εμπειρία σε παρόμοια
έργα.
Το εργοστάσιο – εργαστήριο του κατασκευαστή θα λειτουργεί νόμιμα και θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο
σταθερό και κινητό εξοπλισμό για την κατεργασία αλουμινίου προς κατασκευή κουφωμάτων. Ο εξοπλισμός
θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και ασφάλειας.
Το συνεργείο τοποθέτησης κουφωμάτων επίσης θα διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία για
τυχόν επιτόπου συναρμολόγηση και ενσωμάτωση κουφωμάτων στο έργο, (εξοπλισμό μεταφοράς και
χάραξης, εργαλεία χειρός ηλεκτροκίνητα και μηχανοκίνητα) σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τυχόν
ελλείψεις θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
Ο κατασκευαστής και το προσωπικό του θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και θα
διαθέτουν και θα χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).
Τυχόν εντολές του επιβλέποντα θα δίδονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για
περαιτέρω εφαρμογή.
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγματος τυπικού κουφώματος του κτιρίου, το οποίο θα
τοποθετηθεί στην θέση του ευθύς ως καταστεί δυνατό.

5.2 Χρόνος έναρξης εργασιών
Εφ’ όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και
υπάρξει έγκριση της Επίβλεψης, μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής κουφωμάτων στο
εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή, ώστε τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία των
κουφωμάτων (ψευτόκασες, στηρίγματα κλπ.) να τοποθετούνται σ’ αυτές παράλληλα.
Τα κουφώματα θα τοποθετούνται μετά το πέρας των επιχρισμάτων, των χυτών δαπέδων και των
επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα, κάθε είδους πλάκες και παρόμοια, ειδάλλως είναι
δυνατό να προκληθούν βλάβες.

5.3 Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή
Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών και των στηριγμάτων των κουφωμάτων θα διενεργείται έλεγχος
των κατασκευών, στις οποίες θα στερεωθούν τα κουφώματα για πιστοποίηση, ότι βρίσκονται στην
προβλεπόμενη κατάσταση, μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές και εξασφαλίζουν κατάλληλο υπόβαθρο για την
υποδοχή των κουφωμάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Στην
κατασκευή θα αποτυπώνονται οι θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ.
ηλεκτρικές παροχές για αυτόματη λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις
πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα συστημάτων αντιβάρων, θέσεις οδηγών κύλισης, θέσεις συστημάτων
ασφάλισης στην ανοικτή ή κλειστή θέση κλπ. και τέλος οι στάθμες των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των
σχετικών με τα κουφώματα στοιχείων, τα οποία θα ελέγξει και θα εγκρίνει ο εργοδότης.
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5.4 Συντονισμός
Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.
Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας,
στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα
ώστε να βρίσκονται στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι
να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός και τυχόν ζημίες από καθυστερήσεις και σφάλματα θα
καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

5.5 Προετοιμασία
5.5.1 Γειτονικές κατασκευές (ποδιές, μονώσεις κλπ.)
Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα ενσωματωθούν
κουφώματα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να παρέχουν στέρεο
υπόβαθρο.
Γενικά δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα
μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπαίτια συνεργεία, χωρίς επιβάρυνση του
εργοδότη (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές).
5.5.2 Ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών και ράβδοι ενίσχυσης
Οι ράβδοι κατασκευής ψευτοκασών θα ταξινομηθούν κατά είδος, θα υπολογισθούν τα απαιτούμενα από
κάθε είδος μήκη, ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα μήκη και να επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση και
βέλτιστη αξιοποίησή τους, θα σημαδευτούν και θα προωθηθούν προς κοπή και κατεργασία.
5.5.3 Ράβδοι u-PVC και λοιπά υλικά
Ράβδοι, διατομές και επιμέρους υλικά, αφού ελεγχθούν ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
παραγράφου 4 της παρούσης, θα ταξινομηθούν κατά είδος και θα υπολογισθούν τα απαιτούμενα μήκη από
κάθε είδος ώστε να αντιστοιχηθούν στα διατιθέμενα τεμάχια ράβδων και να επιτευχθεί ορθολογιστική χρήση
και η βέλτιστη αξιοποίησή τους.
Στη συνέχεια θα κοπούν, θα τρυπηθούν και αφού διαμορφωθούν, θα συναρμολογηθούν σε κουφώματα.

5.6 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
5.6.1 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών
Πλαίσια από κλειστές ορθογωνικές διατομές ή διατομές C, εν θερμώ γαλβανισμένες (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
10143) με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,8 mm και στηρίγματα από εν θερμώ γαλβανισμένες λάμες 50x3
mm, συγκολλημένες με ραφή στα πλαίσια.
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται με κοπή κατά 45° και πλήρη συγκόλληση (ραφή).
Το γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις
συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος.
Σε ορισμένους τύπους κουφωμάτων (π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα - θύρες, είναι δυνατό οι
ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (προφίλ Π), οπότε η ακαμψία θα εξασφαλίζεται κατά τη μεταφορά και
τοποθέτηση με αφαιρούμενους συνδέσμους.
5.6.2 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής κουφωμάτων
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με ακρίβεια το πολύ 0,5 mm, σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών
προτύπων.
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Η κοπή, το "γώνιασμα", το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα μηχανικά εργαλεία,
ώστε να προκύπτουν οι μορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των «σειρών»
διατομών. Θα πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς ελαττώματα και με ακρίβεια τέτοια ώστε τα συνδεόμενα μέρη
και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια και οι βίδες να περνούν ακριβώς και κάθετα
στις επιφάνειες.
Οι συνδέσεις με συγκόλληση θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή των «σειρών» διατομών ενώ οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι.
Οι διαλύτες και οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να περιβάλλουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες
και στη συνέχεια υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες, όπως συνιστά ο κατασκευαστής τους, θα αφήνονται να
στερεοποιηθούν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας θα είναι χωνευτά και αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από
την κατεργασία, λεκέδες, λειψάδες κλπ.) που μπορεί να βλάψει την εμφάνισή τους.
5.6.3 Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες με κατάλληλες βίδες ανά 100 mm
από τα άκρα και ανά 300 mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους - εκτός αν στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά, με την ορισμένη από τον κατασκευαστή των σειρών των διατομών
ανοχή - ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων και κασών με τα
προβλεπόμενα υλικά.
Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να προκαλούνται
φθορές στις υποστηριζόμενες και παρακείμενες κατασκευές.
Όλες οι κατασκευές θα στερεώνονται στο κτίριο κατά τρόπο αφανή με τα στηρίγματα που προδιαγράφονται
στο παρόν. Απ’ ευθείας κάρφωμα σε σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές δεν επιτρέπεται. Όπου απαιτείται θα
χρησιμοποιείται αποτύπωμα οδηγός (πατρόν) για την σωστή τοποθέτηση των στηριγμάτων.
Όλα τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται με προσοχή και δε θα διευρύνονται οι οπές πέρα από το μέγεθος των
βιδών και των τυχόν διακοσμητικών καλυμμάτων τους.
Δεν θα οριστικοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν: α) ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις
τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, β) ελεγχθεί και συμπληρωθεί η προστασία των αφανών τμημάτων τους
με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία και γ) γίνει έλεγχος από την Επίβλεψη.
Όλα τα στοιχεία των κουφωμάτων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα και θα
ενσωματώνονται κατά τρόπο που να αποκλείει τη σκουριά και τη διάβρωση των μεταλλικών στηριγμάτων.
α) Φύλλα
Επιβάλλεται κάθε κάσα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα με τις υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς
και λοιπών εξαρτημάτων έτοιμες από το εργοστάσιο – εργαστήριο του κατασκευαστή-εργολάβου.
Κάσα και φύλλα θα είναι σημασμένα έτσι ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα. Ευθύς ως επιτρέπει
η πρόοδος των εργασιών θα τοποθετούνται και θα ρυθμίζονται τα φύλλα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις ανοχών της παρούσας και να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.
β) Υαλοπίνακες
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων και η σφράγιση θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Παράλληλα θα ελέγχονται και να καθαρίζονται νεροχύτες και οπές αποστράγγισης για να λειτουργούν
σωστά.
γ) Παρεμβύσματα στεγανότητας
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Παρεμβύσματα στεγανότητας θα τοποθετούνται και θα ασφαλίζονται στις υποδοχές τους, όπως ορίζεται
στα εγχειρίδια συναρμολόγησης.
Στις γωνίες τα παρεμβύσματα θα μισοκόβονται έτσι, ώστε να γυρίζουν συνεχή και να επιτυγχάνεται η
στεγανότητα σε νερό και αέρα.
δ) Μηχανισμοί λειτουργίας – πλάκες προστασίας
Τοποθετούνται τελευταία, ώστε να ρυθμιστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στα ολοκληρωμένα
κουφώματα. Τοποθέτηση και ρυθμίσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, με
την βοήθεια πατρόν που εμπεριέχονται στις συσκευασίες τους.

5.7 Προστασία
Κατά και μετά την τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας
τους, ώστε να μην υποστούν ζημίες από επόμενες εργασίες μέχρι την παράδοση του έργου.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1 Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος
Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από τον εργοδότη είτε στο εργοστάσιο-εργαστήριο του κατασκευαστή,
είτε στο εργοτάξιο, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και
τα κατασκευαζόμενα κουφώματα δεν αποκλίνουν από τις οριζόμενες στο 4.2 της παρούσης ανοχές.
Τα κουφώματα κρίνονται απορριπτέα όταν διαπιστώνεται ότι:
α) δεν ακολουθούνται τα σχέδια και οι περιγραφές του έργου και οι συμβατικά δοσμένες εντολές του
εργοδότη.
β) δεν ακολουθούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή των διατομών
αλουμινίου.
γ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος σχετικά με την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και
ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατασκευής και
τοποθέτησης.
δ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργίας των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
ε) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επίδοσης των κουφωμάτων όπως έχουν οριστεί στα σχέδια, τις
περιγραφές του έργου και το παρόν.
Ο εργολάβος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε κούφωμα που έχει κριθεί ως
απορριπτέο με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς απαίτηση για επιπλέον αποζημίωση.

6.2 Ανοχές
Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.
Απόκλιση στις κάσσες 2 ‰
Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές, χειρολαβές σε
σχέση με τα ξύλα) δε θα γίνεται αποδεκτή.
Οι ανοχές στα τυποποιημένα κουφώματα θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευαστών τους.
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Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος) με
ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφη 1 mm.

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από τα μηχανήματα κοπής.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
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γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από
κατάλοιπα επεξεργασίας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλ.
ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να
ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής
εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες
πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους
από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα κουφώματος, από συνθετικά υλικά, πλήρους με
την κάσσα και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με βάση την επιφάνεια του φύλλου ή των φύλλων από τα
οποία αποτελείται και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη
του έργου.
Η ψευτόκασσα επιμετράται ιδιαιτέρως κατά βάρος.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
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x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί (αντίβαρα, τροχαλίες, μηχανισμοί κλεισίματος, σύρτες,
χειρολαβές, φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ), επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως τεμάχια πλήρως
εγκατεστημένα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
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Παράρτημα Α
Πέρασμα νερού μεταξύ κάσας και υαλοστασίου
Για την αποφυγή περάσματος του νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου απαιτείται να
χρησιμοποιούνται διατομές με πολλαπλούς θαλάμους που δίδουν την δυνατότητα απορροής των νερών που
θα περάσουν στην πατούρα τοποθέτησης των υαλοπινάκων, ως και μεταξύ κάσας και υαλοστασίου.

Σημείωση
Οι διατομές πολλαπλών θαλάμων παρουσιάζουν:
-

-

Καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες
Προστατεύουν τις μεταλλικές ενισχύσεις διότι το νερό δεν διέρχεται από τους κεντρικούς θαλάμους όπου
τοποθετούνται οι ενισχύσεις
Επιτρέπεται καλύτερη στερέωση των σιδερικών ανάρτησης όταν δεν υπάρχουν (κακώς) μεταλλικές
ενισχύσεις

Για την αποφυγή περάσματος νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου δεν αρκούν μόνο οι πολλαπλοί
θάλαμοι.
Απαιτείται κατάλληλη διάταξη των πολλαπλών θαλάμων που να επιτρέπει εκτός της απορροής των νερών:
-

Διαμόρφωση νεροχύτου
Τοποθέτηση παρεμβύσματος στην σωστή τους θέση (μη προσβολή από υπεριώδη ακτινοβολία και μη
καταστροφή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες των PVC)

Προς τούτο πρέπει:
-

Να ισχύουν οι διαστάσεις a και b

-

Τα παρεμβύσματα να τοποθετούνται εσωτερικά
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Για την αποφυγή περάσματος νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

-

20

Τα παρεμβύσματα εκτός που να τοποθετούνται εσωτερικά να είναι από πολυμερισμένο χλωροπρένιο ή
Αιθυλενικό-προπυλενικό-Τετραπολυμερικό καουτσούκ με συμβολισμό EPDM και να συνοδεύονται από
σχετικό πιστοποιητικό.
Τα παρεμβύσματα (τσιμούχες) πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20mm από το συλλεκτήριο αυλάκι και
να τοποθετούνται πάνω από πιθανή ανώτατη στάθμη νερών στο συλλεκτήριο αυλάκι.
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Σημείωση
Εάν συμβεί το αντίθετο, τα παρεμβύσματα θα καταπονούνται από το νερό (από τα διαδοχικά περάσματα σε
υγρή και στεγνή κατάσταση).
Για την αποφυγή περάσματος μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

-

-

Τα παρεμβύσματα (τσιμούχες) στις γωνίες δεν κολλούνται με λοξοτόμηση, αλλά χρησιμοποιούνται ειδικά
γωνιακά τεμάχια και η κόλληση με τα ευθύγραμμα τμήματα, γίνεται μετά τις γωνίες.
Η τοποθέτηση των παρεμβυσμάτων (τσιμούχες) πρέπει να γίνεται σε μήκη κατά τι μεγαλύτερα του
μήκους της εγκοπής δεδομένου ότι οι τσιμούχες συρρικνούνται, καταπονούνται στις γωνίες εάν είναι
τεντωμένες και τελικά σχίζονται.
Τα παρεμβύσματα να μη κολλούνται στις εγκοπές. Έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από τα κουφώματα
οπότε θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν.
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Για την αποφυγή περάσματος νερού μεταξύ κάσας και κινητού υαλοστασίου πρέπει:
-

-

-

Να υπάρχει πάντοτε ένας θάλαμος συλλογής του βρόχινου νερού διαστάσεων τουλάχιστον 10Χ15mm.
Οι οπές απορροής του θαλάμου συλλογής νερών όπως και οι υπόλοιπες οπές των εξωτερικών
διαμερισμάτων, πρέπει να έχουν διαστάσεις 5Χ15mm (σχισμές) ή διαμέτρους Φ8 και σε αριθμό
τουλάχιστον 3 ανά τρέχον μέτρο.
Στον θάλαμο συλλογής νερών πρέπει να επικρατεί η αυτή πίεση με τον εξωτερικό αέρα γιατί αλλιώτικά
εμποδίζεται η ομαλή απορροή του νερού. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να υπάρχει μία ανοικτή σχισμή στο
Α.
Το έξω τοίχωμα του εξωτερικού θαλάμου, να καταλήγει σε νεροσταλάκτη στο σημείο Β.
Η απορροή των νερών να μην γίνεται από τους θαλάμους όπου έχουν ενσωματωθεί οι μεταλλικές
ενισχύσεις.

1.2 Κίνδυνος ρηγμάτωσης κάσας λόγω άκαμπτης σύνδεσης με τα οικοδομικά στοιχεία του ανοίγματος
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Παράρτημα Β
Κίνδυνος ρηγμάτωσης κάσας λόγω άκαμπτης σύνδεσης με τα οικοδομικά στοιχεία
του ανοίγματος
Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος παραμορφώσεων της κάσας και ρηγμάτωσής της όταν μεταφέρονται φορτία από
τα οικοδομικά στοιχεία και όταν παρεμποδίζονται οι θερμικές μεταβολές μήκους.
Για την αποφυγή των ως άνω κινδύνων πρέπει:
-

-

Η στερέωση της κάσας να γίνεται με ειδικά γαλβανισμένα τζινέτια συρταρωτά στους πίσω οδηγούς της
κάσας.
Οι αποστάσεις των τζινετιών να είναι ≤0,60m και σε 0,25m από την γωνία.
Να αποφεύγεται η στερέωση με βίδες διότι αναγκαστικά θα τρυπηθούν οι θάλαμοι με μεταλλικές
ενισχύσεις.

Όταν ο υπάρχον αρμός μεταξύ κάσας και οικοδομικών στοιχείων κουφώματος γεμίσει με κονίαμα, είναι
βέβαιο ότι σε λίγο θα παρουσιασθούν ρηγματώσεις.
Για την αποφυγή των ρηγματώσεων αυτών πρέπει οι αρμοί:
-

Να γεμίζουν μ΄ αφρώδες υλικό κλειστών κυψελών

-

Να σφαγιάζονται μέσα και έξω μ΄ ελαστικό στόκο (σιλικόνη) αφού ασταρωθούν

-

Να καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα πλαστικά ή αλουμινίου δυνάμενα ν΄ αφαιρούνται
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Ημιπερίμετρος υαλοπινάκων Ρ (m)
Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

8

8

10

12

Πλευρικός αρμός (Τμήμα 13,14)

Είδος πλαισίου

Ξύλινο

Σκυρόδεμα
σίδηρος,
αλουμίνιο
ανοικτού
χρώματος

Αλουμίνιο
σκούρου
χρώματος

PVC ανοικτού
χρώματος

Είδος
στεγάνωσης

P

G

P

G

P

Ελαιοπλαστικά

3

3

3

4

4

-

-

-

Κορδόνι

3

3

3

4

4

6

6

6

Πλαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

6

6

6

Ελαστική
σφράγιση

4

4

4

4

4

4

4

4

G

P

G

Σημείωση: Στην κατηγορία Ρ με ημιπερίμετρο ≤2,5 m Στην κατηγορία G με ημιπερίμετρο >2,5 m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα (14) ώστε να δύναται να τοποθετηθεί ο τάκος έδρασης
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Ρ≤2,5

2,5<Ρ≤5

5<Ρ≤7

Ρ>7

3

4

5

6
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες
Single layer and laminated glass glazing

Κλάση τιμολόγησης: 18
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0807-01 «Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-01, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 αφορά στην περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων
ποιότητας υλικών από πλευράς επιλογής ως και οι ελάχιστες απαιτήσεις έντεχνης τοποθέτησης των μονών
υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά σε ανοίγματα με πλαίσια ή χωρίς πλαίσια, κατακόρυφα, οριζόντια ή
με κλίση, σε συνδυασμό πάντοτε με τις δυνατότητες συμπεριφοράς και αντοχής των υαλοπινάκων έναντι των
κλιματικών και θερμοκρασιακών καταπονήσεων συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων
καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού,
εργαλειών και συσκευών, σύμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές
της Υπηρεσίας.
Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Οι απαιτήσεις υλικών και ο τρόπος κατασκευής των κουφωμάτων, στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες,
αναφέρονται στις Προδιαγραφές που αφορούν τα κουφώματα: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 150103-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του
κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία
έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00

Wooden windows and doors -- Ξύλινα κουφώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00

Steel windows and doors -- Σιδηρά κουφώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00

Aluminium windows and doors -- Κουφώματα αλουμινίου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00

Synthetic windows and doors -- Κουφώματα από συνθετικά υλικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

3

Όροι και ορισμοί

3.1

Είδη δομικής υάλου

©

ΕΛΟΤ

Η δομική ύαλος μπορεί να είναι πρώτης η δεύτερης διαλογής:
 Στην πρώτη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωμα. Επιτρέπεται μόνον η
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται με φακό, στην περίμετρο των φύλλων και με
αναλογία 10 ανά m2.
 Στη δεύτερη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωμα. Επιτρέπεται μόνον η
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται με το μάτι, στην περίμετρο των φύλλων, από
απόσταση 20 cm και με αναλογία 15 ανά m2.
Τα κυριότερα είδη ύαλου δομικής χρήσεως είναι τα ακόλουθα:
α)

Κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με
μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80 m.

β)

Υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης με πάχος 3 - 5 mm (ημικρύσταλλα), χωρίς οπτικά ελαττώματα οι
οποίοι χρησιμοποιούνται σε παράθυρα με μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80 m. Έχουν
μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη διαφάνεια από τους κοινούς υαλοπίνακες και χρησιμοποιούνται σε
μεγέθη με μεγαλύτερη διάσταση από 1,5 m.

γ)

Υαλοκρύσταλλα (υαλοπίνακες με ειδική κατεργασία των επιφανειών τους), με ελάχιστο πάχος 5 mm που
χρησιμοποιούνται σε βιτρίνες και εξώθυρες. Κατασκευάζονται σε πάχη 5-5,5-6,5-8-10-12-15-19 και 21
mm από ρευστή υαλομάζα εκλεκτής ποιότητας που έχει λειανθεί και στις δύο επιφάνειές της.
Χρησιμοποιούνται για μεσαία και μεγάλου μεγέθους κουφώματα.

δ)

Κρύσταλλα ματ. Κατασκευάζονται σε πάχος από 3 mm και πάνω και χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου
επιδιώκεται η μείωση της ορατότητας. Η κατασκευή τους επιτυγχάνεται με υδροφορικό οξύ ή με
αμμοβολή.

ε)

Ημικρύσταλλα διαμαντέ. Κατασκευάζονται συνήθως με την μία επιφάνειά τους να φέρει ανάγλυφα
γεωμετρικά ή άλλα διακοσμητικά σχέδια που αποτυπώθηκαν με ειδικά καλούπια κατά την πρώτη φάση
της παραγωγής τους.

στ) Οπλισμένοι υαλοπίνακες που αποτελούνται από απλούς υαλοπίνακες πάχους 4-8 mm, στους οποίους
έχει ενσωματωθεί σιδηρούν πλέγμα. Το σιδηρούν πλέγμα έχει ορθογωνικές οπές των 12,5 ή 25 mm.
Χρησιμοποιείται και σε φεγγίτες μικρών διαστάσεων, σε πυράντοχες πόρτες. Η παρουσία του οπλισμού
μειώνει κατά 30% τις επιτρεπόμενες τάσεις κάμψης και τούτο γιατί δημιουργείται μία ανομοιογένεια στη
μάζα του γυαλιού.
ζ)

Καθρέπτες, που κατασκευάζονται από κρύσταλλα Α’ διαλογής, έχουν ελάχιστο πάχος 3,5 mm και
ανακλαστική επιφάνεια που αποτελείται από πολύ λεπτό στρώμα μετάλλου, το οποίο προστατεύεται
από την υγρασία με μια στρώση βερνικιού.

η)

Υαλοπίνακες ασφαλείας. Αποτελούνται από πολλαπλούς εν επαφή υαλοπίνακες με ενδιάμεσες
συνθετικές μεμβράνες.


Υαλοπίνακες έναντι βανδαλισμών.
Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται είναι:

8

x

είτε BUTURAL DE POLYVINYLE σε πάχη 2x0,38 mm με ένδειξη PVB.

x

είτε METHACRULATED DE METHYLE σε πάχη 1,2 mm με ένδειξη MM.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

Οι επιμέρους υαλοπίνακες δύνανται να είναι απλοί ή SECURIT.


Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες.
Οι επιμέρους υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι διαφορετικών παχών πάντοτε με ενδιάμεσες
μεμβράνες όπως προηγούμενα π.χ. σε πάχη 12-10-6-3 mm.



Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες από POLYCARBONATE.
Σε διάφορα πάχη μέχρι και 35 mm.



Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες με υάλινους υαλοπίνακες και συνθετικούς POLYCARBONATE.



Υαλοπίνακες ασφαλείας – συναγερμού.
Ανάμεσα σε δύο μεμβράνες παρεμβάλλεται δίκτυο λεπτών χάλκινων συρμάτων Φ70μ, όπου σε
περίπτωση θραύσης ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού που είναι συνδεδεμένο.
Σημείωση αναφορικά με το χαρακτηρισμό των υαλοπινάκων ασφαλείας με ενδιάμεσες μεμβράνες:
Ανάλογα του αριθμού και του πάχους των υαλοπινάκων ως και του τύπου της μεμβράνης
χαρακτηρίζονται π.χ.:
x

οι διπλοί με 4.4-2 δηλαδή δύο υαλοπίνακες των 4mm με μεμβράνη 2x0,38 PVB ή 4.4-1 δηλαδή
δύο υαλοπίνακες των 4mm με μεμβράνη 1x1,2 MM.

x

οι τριπλοί με 6.6.6-4 δηλαδή τρεις υαλοπίνακες των 6mm με μεμβράνες 2x2x0,38 PVB ή 6.6.6-2
δηλαδή τρεις υαλοπίνακες των 6mm με μεμβράνες 2x1x1,2 ΜΜ.

x

οι τριπλοί 6.8.6-2 δηλαδή δύο ακραίοι υαλοπίνακες των 6mm και ένας ενδιάμεσος των 8mm με
μεμβράνες 2x1x1,2 ΜΜ.

θ)

Υαλοπίνακες προστασίας ακτίνων Χ.

ι)

Θερμοχρωμικά κρύσταλλα.

ια) Ανακλαστικά κρύσταλλα.
ιβ) Μορφοποιημένα κρύσταλλα U.
ιγ) Ειδικά κρύσταλλα:


Ηλεκτροχρωμικά



Πρισματικοί υαλοπίνακες



Μη ανακλαστικά



Κρύσταλλα οπαλίνας



Υαλοπίνακες πλέγματος



Κρύσταλλα ελέγχου περιβάλλοντος

ιδ) Κρύσταλλα SECURIT.
ιε) Κρύσταλλα ΒΙΤΡΩ, κλπ.

9

31809
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3.2
α)

©

ΕΛΟΤ

Υλικά τακαρίσματος
Τύποι τάκων:
Διακρίνονται στους τάκους έδρασης, στους πλευρικούς τάκους και στους περιμετρικούς (βλ. σχήματα
1,2,3,5).

β)

γ)

Υλικό τάκων:


Ξύλινοι τάκοι από σκληρό ξύλο, εμποτισμένοι έναντι σαπίσματος ικανοί να δεχθούν πίεση 15kg/cm2.



Ελαστομερείς τάκοι POLYCHLOROPRENE σκληρότητας κατά SHORE 70±5 για τους έδρασης και
60±5 για τους υπόλοιπους.

Θέση τοποθέτησης:
Ανάλογα του τύπου του υαλοστασίου, όπως στα σχήματα 1,2,3,5. Ειδικά για ορισμένα υαλοστάσια
αλουμινίου όπου στον πυθμένα υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία ακαμψίας, προηγείται η τοποθέτηση
ειδικής διατομής που γεφυρώνει τα προεξέχοντα στοιχεία πριν από την τοποθέτηση των τάκων. (βλ.
επίσης Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00).

δ)

Μήκος τάκου έδρασης
Σε πρώτη προσέγγιση προκύπτει σε συνάρτηση της επιφάνειας S σε m2 του υαλοπίνακα . Για σκληρό
ξύλο το μήκος σε cm είναι 0,8 S και για ελαστομερή τάκο 2,9 S. Ο ακριβής προσδιορισμός του μήκους L
προκύπτει από τη σχέση
L=

25S
2P

όπου:
25: η μάζα του υαλοπίνακα σε kg/m2 και ανά cm πάχους
S: η επιφάνεια του υαλοπίνακα σε m2
P: η εξασκούμενη πίεση σε κάθε τάκο σε kg/m2

3.3
α)

Υλικά σφραγίσματος και στεγανοποίησης αρμών τοποθέτησης υαλοπινάκων
Υλικά που διατηρούν την αρχική τους πλαστικότητα:
Πρόκειται για υλικά με βάση τα συνθετικά πολυμερικά (POLYBUTENE, POLYISOBUTENE, BUTYLS) με
τα ανάλογα λεπτόκοκκα πρόσμικτα. Ορισμένα από τα ως άνω υλικά σχηματίζουν επιφανειακή
επιδερμίδα και άλλα διατηρούν τη συνοχή τους και την κολλητική τους ικανότητα. Χρησιμοποιούνται
κυρίως για γέμισμα των εσωτερικών αρμών των υαλοπινάκων.

β)

Υλικά περιορισμού βάθους αρμού:
Πρόκειται για υλικό από αφρώδες συνθετικό (BUTUL, POLYETHYLENES, POLYURETHANES) που
έχει διογκωθεί με αέρα ή άζωτο με κλειστούς πόρους. Χρησιμοποιείται ως κορδόνι ορθογωνικής
διατομής, και τοποθετείται έτσι ώστε να αφήνει ελεύθερο τμήμα ύψους 4 - 5 mm στο πάνω τμήμα του
πλευρικού εξωτερικού αρμού για τη στεγάνωσή του.

γ)

Υλικά στεγάνωσης του αρμού:
Πρόκειται
για
προϊόντα
με
βάση
τα
ελαστομερή
(SOLICONE,
POLYURETHANE,
POLYCHLOROPROPENE) τα οποία μετά τον πολυμερισμό τους αποκτούν ελαστική σύσταση.
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ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

Τοποθετούνται σε συνδυασμό με τα προηγούμενα υλικά όταν είναι απαραίτητη η πλήρης στεγανότητα
του αρμού.
δ)

Ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές (EPDM):
Από αιθυλενικο-προπυλενικο-τετραπολυμερικό ελαστικό. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι διατομών:


αυτές που τοποθετούνται εκατέρωθεν των υαλοπινάκων στους προβλεπόμενους αρμούς



αυτές που έχουν σχήμα Π και περιβάλλουν τον υαλοπίνακα πριν από την τοποθέτησή του

Με τις διατομές πρώτου τύπου δεν απαιτούνται οι πλευρικοί τάκοι.
Με τις διατομές δευτέρου τύπου δεν απαιτούνται οι περιμετρικοί και πλευρικοί τάκοι.

4

Απαιτήσεις

4.1

Κριτήρια επιλογής μονών υαλοπινάκων από τη φάση μελέτης

α)

Από πλευράς επιδιωκόμενης άνεσης κατοίκησης:
Για την ακουστική άνεση οι μονοί υαλοπίνακες πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό πάχος.
Για τη θερμική άνεση οι μονοί υαλοπίνακες δεν έχουν επίδραση (απαιτούνται διπλοί).

β)

Από πλευράς αντοχής σε ανεμοπίεση:
Η επιλογή του πάχους θα πρέπει να προέλθει έπειτα από σχετικό υπολογισμό σύμφωνα με το
Παράρτημα Α.

γ)

Από πλευράς συμπεριφοράς των μονών έγχρωμων υαλοπινάκων σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις ως
και από πλευράς συμβολής αυτών στη θερμική άνεση των χώρων:
Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με βάση:

δ)



τον συντελεστή απορρόφησης, όπως δίδεται από τους κατασκευαστές υαλοπινάκων.



τη μελέτη ηλιασμού των όψεων από την οποία θα προκύψουν οι δυσμενείς για τους έγχρωμους
υαλοπίνακες σκιάσεις.



τη θερμική αδράνεια των στοιχείων της πατούρας τοποθέτησης των υαλοπινάκων (βλ. Παράρτημα
Β).

Την επάρκεια διαστάσεων πατούρας τοποθέτησης υαλοπινάκων ως και την αντοχή τοιχωμάτων
πατούρας σε οριζόντιες από τους υαλοπίνακες καταπονήσεις.
(βλ. σχετικές Προδιαγραφές: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00).

ε)

Την ευστάθεια μεγάλων υάλινων επιφανειών (βιτρίνες) με μονούς, ασφαλείας ή SECURIT υαλοπίνακες
χωρίς ενδιάμεσους μεταλλικούς κατακόρυφους ορθοστάτες:
Με βάση σχετική μελέτη και ανάλογα:


του αριθμού των υαλοπινάκων (σταθερών - ανοιγόμενων)



της παρουσίας ή όχι σταθερών ή ανοιγόμενων φεγγιτών

11
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ΕΛΟΤ

του είδους της πατούρας τοποθέτησης των υαλοπινάκων (άνω-κάτω-ακραίες πλευρικές).

Θα πρέπει να καθορισθεί ο αριθμός και η θέση τοποθέτησης των διατάξεων ακαμψίας (αντιανέμιες
διατάξεις) από υαλοπίνακες (βλ. Παράρτημα Α).
στ) Την προστασία ατόμων από πτώση και πρόσκρουση επί υαλοπινάκων ή από βανδαλισμούς ή από
επιθέσεις με πυροβόλα όπλα.
Με βάση σχετικές μελέτες θα πρέπει να προσδιορίζονται οι υαλοπίνακες ασφαλείας ως και ο τρόπος
στερέωσής τους ώστε να αποφεύγονται οι ρηγματώσεις, οι θραύσεις και οι αποσπάσεις από τις
στηρίξεις τους.
Οι απαιτήσεις ασφαλείας αφορούν:

4.2



τα κιγκλιδώματα με υάλινα στοιχεία πλήρωσης (ταμπλάδες).



υάλινες ποδιές παραθύρων (αντί των κτιστών).



υαλοστάσια όψεων ύψους ορόφου χωρίς ενδιάμεσες προστατευτικές τραβέρσες.



τους χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να δεχθούν επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. (π.χ. γκισέ
τραπεζών – χώροι καταμέτρησης χρημάτων κλπ.).

Καθρέπτες

Η επιφάνεια των καθρεπτών θα πρέπει να είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής με καθαρή και μη
παραμορφωτική αντανάκλαση.

4.3

Κριτήρια επιλογής υλικών σφράγισης και στεγάνωσης αρμών τοποθέτησης
υαλοπινάκων, ανάλογα του εκτεθειμένου στο ανεμοβρόχι

Η επιλογή των ως άνω υλικών εξαρτάται:
 από τις κατηγορίες του εκτεθειμένου στο ανεμοβρόχι των υαλοστασίων οι οποίες καθορίζονται:
x

από τη θέση που βρίσκεται το κτίριο (βλ. παράρτημα A).

x

από τη θέση του υαλοστασίου ως προς την επιφάνεια της όψης

x

από την παρουσία ή όχι προστασίας στο ανεμοβρόχι

x

από τη θέση καθ’ ύψος του υαλοστασίου ως προς το έδαφος (βλ. παράρτημα A).

Η κατάταξη σε κατηγορίες δίδεται από τον κάτωθι Πίνακα 1:
Πίνακας 1

Θέση του υαλοστασίου ως προς την
όψη

12

Υψος της πάνω
στάθμης του
υαλοστασίου από το
έδαφος

a,b

c

d

6m

E1

Ε1

Ε2

6 με 18 m

E2

Ε3

Ε3

18 με 28 m

E3

Ε3

ΕΕ

Θέση της κατασκευής
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28 με 50 m

E3

Ε3

ΕΕ

Δύο τελευταίοι όροφοι

ΕΕ

ΕΕ

ΕΕ

6m

Ε1

Ε1

Ε2

6 με 18 m

Ε1

Ε2

Ε2

18 με 28 m

Ε2

Ε2

Ε3

Ε2

Ε2

Ε3

Δύο τελευταίοι όροφοι

Ε3

Ε3

ΕΕ

6m

Ε1

Ε1

Ε1

6 με 18 m

Ε1

Ε1

Ε1

18 με 28 m

Ε1

Ε1

Ε2

Ε1

Ε1

Ε2

Ε2

Ε2

Ε3

Ενδιάμεσοι όροφοι

28 με 50 m
Ενδιάμεσοι όροφοι

28 με 50 m
Ενδιάμεσοι όροφοι
Δύο τελευταίοι όροφοι

Η ως άνω κατάταξη πρέπει να συνδυάζεται με τις επόμενες κατηγορίες στεγανότητας στο νερό των
υαλοστασίων και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, δηλ. να μην παρουσιάζουν δίοδο νερού για μία
ελάχιστη παροχή νερού 1lit/mn/m2 επιφάνειας υαλοστασίου μέχρις μιας μέγιστης 2lit/mn/m2 για πιέσεις σε
PASCALS στα υαλοστάσια:
 για την κατηγορία Ε1≥ 50Ρα και < 150Ρα.
 για την κατηγορία Ε2≥ 150Ρα και < 300Ρα.
 για την κατηγορία Ε3≥ 300Ρα και < 500Ρα.
(1Ρα = 0,1 kg/m2)
Η κατάταξη των υαλοστασίων σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες από πλευράς στεγανότητας στο νερό
γίνεται μόνο εργαστηριακά.
Πάντως αυτή η κατάταξη σε συνδυασμό με τις κατηγορίες του εκτεθειμένου των υαλοπινάκων του Πίνακα 1
οδηγεί στη κατάλληλη επιλογή στεγάνωσης των αρμών.
Έτσι π.χ. δεν μπορεί να παραμείνει εξωτερικός αρμός χωρίς σφράγιση με σιλικόνη, όταν είναι κατηγορίας
εκτεθειμένου Ε2, έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές (EPDM).
Ομοίως υαλοπίνακας κατηγορίας εκτεθειμένου Ε1 δύναται να σφραγισθεί με υλικά της παραγράφου 3.2.
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Κριτήρια συμβατότητας των υλικών τακαρίσματος και αρμολόγησης των
υαλοπινάκων με τα υλικά των πλαισίων των υαλοστασίων και τα υλικά
μορφοποίησης των υαλοπινάκων (πολλαπλοί και θερμομονωτικοί)

Τα υλικά που θα προταθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά που να
αποδεικνύουν ότι:
 δεν πρόκειται να προσβάλλουν τα ενδιάμεσα πλαστικά φύλλα των υαλοπινάκων ασφαλείας και των
συστημάτων στεγάνωσης των θερμομονωτικών υαλοπινάκων
 δεν πρόκειται να προσβληθούν τα υλικά των υαλοστασίων στις πατούρες από όξινη αντίδραση των
μαστιχών
 τα υλικά καθαρισμού από λιπαρές ουσίες των στοιχείων των υαλοστασίων δε θα έχουν επίδραση στα
υλικά αυτών (π.χ. υαλοστάσια PVC)
 δεν προκειται να υπάρξουν φυσικές ή χημικές αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των υλικών εμποτισμού των
ξύλων και των μαστιχών στεγανοποίησης.

4.5
α)

Τρόποι τοποθέτησης των υλικών αρμολόγησης και στεγάνωσης υαλοπινάκων
Στεγανώσεις με μαστίχες
Πριν από την εφαρμογή των μαστιχών πρέπει να:

β)

4.6



τοποθετούνται εκατέρωθεν του αρμού χάρτινες ταινίες για προστασία από λέκιασμα των στοιχείων
του υαλοστασίου και των υαλοπινάκων.



να καθαρίζονται τα τοιχώματα της πατούρας από λιπαρές ουσίες.

Σφραγίσεις με ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές (EPDM)


Οι διατομές που τοποθετούνται εκατέρωθεν του υαλοπίνακα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να
τοποθετούνται σφηνωτά στους αρμούς χωρίς να προκαλούνται επιμηκύνσεις.



Στις γωνίες πρέπει να κόβονται υπό γωνία 45ο και να κολλιούνται ή να χρησιμοποιούνται ειδικά
γωνιακά τεμάχια που να κολλιούνται με τα ευθύγραμμα τμήματα.



Όταν οι διατομές έχουν σχήμα Π είτε θα κόβονται και θα κολλιούνται όπως προηγούμενα (πράγμα
δύσκολο) είτε θα προμηθεύονται μαζί με τους υαλοπίνακες υπό μορφή κλειστού πλαισίου που να
ταιριάζουν πλήρως και στις πατούρες και στους υαλοπίνακες.



Οι διατομές Π που τοποθετούνται στην κάτω πατούρα πρέπει να έχουν οπές αποστράγγισης και το
τακάρισμα με τάκους έδρασης να προηγείται της τοποθέτησης του υαλοπίνακα.



Θα πρέπει να αποφεύγεται να υπάρχουν διατομές που να προεξέχουν της πατούρας περισσότερο
των 3mm ώστε να μειώνεται το τμήμα που προσβάλλεται από την ηλιακή ακτινοβολία.



Στην περίπτωση υαλοπινάκων κατηγορίας εκτεθειμένου Ε2 ή Ε3 (βλ. Πίνακα 1) θα πρέπει η ακραία
κατάληξη της εξωτερικής διατομής να κόβεται έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα στεγάνωσης με
μαστίχα σιλικόνης σε βάθος τουλάχιστον 3mm.

Παραλαβή των υαλοπινάκων– έλεγχος και αποδοχή τους

Ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα και πριν από την κοπή των υαλοπινάκων όπως και κατά την προσκόμισή
τους στο έργο να προβαίνει στους παρακάτω ελέγχους.
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Έλεγχος πάχους υαλοπινάκων

Ο έλεγχος του πάχους προκύπτει από τον μέσο όρο των μετρήσεων στις τέσσερις πλευρές και στο μέσον
(εφ’ όσον είναι τούτο δυνατό).
Σημειώνεται ότι πάντοτε υπάρχει μια απόκλιση ίση με ± 0,2-0,3 mm μεταξύ μετρηθέντος πάχους και
ονομαστικού. Η μέτρηση του πάχους σε ήδη τοποθετούμενο υαλοπίνακα δύναται να γίνεται με το ειδικό
παχύμετρο της BOUSSOIS.
4.6.2

Έλεγχος επιλογής έγχρωμων υαλοπινάκων

Η επιλογή τους, θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη (όπως τούτο αναφέρεται στο
Παράρτημα Β) από την οποία θα προκύπτει εάν οι επιλεγέντες έγχρωμοι υαλοπίνακες θα είναι κοινοί ή
SECURIT. Στην περίπτωση απουσίας μελέτης θα πρέπει να αιτιολογηθεί από τον Ανάδοχο η επιλογή τους
με βάση το ως άνω παράρτημα.
4.6.3

Έλεγχος επιλογής υαλοπινάκων ασφαλείας

Η επιλογή τους τόσο από πλευράς επιδιωκόμενης ασφάλειας (τύπος υαλοπίνακα) όσο και από πλευράς
πάχους και τρόπου τοποθέτησής τους, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με σχετική μελέτη όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 4.1 του παρόντος.
4.6.4

Έλεγχος για την ενδεχόμενη παρουσία ενσωματούμενων ελαττωμάτων στους υαλοπίνακες

Ο εργοδότης θα πρέπει να αποφασίσει εάν οι υαλοπίνακες που επιλέγησαν από τον Ανάδοχο και
παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αναφερόμενα ελαττώματα, δύνανται να γίνουν δεκτοί
στο έργο.
i)

Οπτικά ελαττώματα:
Πρόκειται για ελαττώματα που προέρχονται από τη μάζα ή την επιφάνεια του γυαλιού και που έχουν σαν
αποτελέσματα την αλλοίωση της θέας και τη δημιουργία οπτικών παραμορφώσεων.
1. Έντονες τοπικές κυματώσεις που χαρακτηρίζονται από παράλληλες παραμορφώσεις της εικόνας.
2. Υάλινες πολύ λεπτές ανομοιογενείς ίνες στην επιφάνεια, αισθητές πολλές φορές στην επαφή.
3. Δέσμη πολύ λεπτών, πυκνών και παράλληλων γραμμών που προκαλούν σημαντικές αλλοιώσεις
στην ορατότητα.

ii)

Εμφανή μετρούμενα ελαττώματα:
Τα ελαττώματα αυτά έχουν αισθητά περιορισμένες διαστάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στη διάμετρο του
περιγεγραμμένου κύκλου ή στην απόσταση των πλέον απομακρυσμένων σημείων.
1. Προσκολλημένα ξένα σώματα ή σκόνη γυαλιού.
2. Ενσωμάτωση στη μάζα γυαλιού, αερίου ή αλάτων, σχήματος ωοειδούς ή φακού.
3. Επιφανειακή προσκόλληση ασπριδερών μορίων αποτελούμενα συνήθως από φθαρμένο γυαλί.
4. Τοπική επιφανειακή εξέλκωση του γυαλιού που προκαλείται από τριβή ξένου σώματος συνήθως
γυαλιού.
5. Ενσωμάτωση στο γυαλί αδιαφανών κόκκων διαφόρου μορφής και χρώματος.
6. Υάλινη ενσωμάτωση και μορφή δακρύου που καταλήγει σε ίνες, διαμέτρου λίγο μικρότερης ή
μεγαλύτερης των 3 mm.
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iii) Ελαττώματα εμφάνισης που δεν θεωρούνται μετρήσιμα:
1. Ακαθαρσίες στην επιφάνεια παρουσιαζόμενες ως σημεία, λεκέδες ή γραμμικές.
2. Ρωγμή περιορισμένης έκτασης που εκτείνεται πλήρως ή μερικώς στο πάχος του γυαλιού.
3. Επιφανειακές χαραγές, ευθύγραμμες ή καμπύλες συνεχείς ή ακανόνιστες.
4. Ιριδισμός λόγω επιφανειακής χημικής αλλοίωσης που οφείλεται στην υγρασία. Το ελάττωμα αυτό
δεν πρέπει να συγχέεται με την πόλωση του φωτός που παρατηρείται στους εμβαπτισμένους
υαλοπίνακες.
5. Επιφανειακή τοπική παραμόρφωση του γυαλιού στην πλαστική φάση, είτε από κύλινδρο ή από ξένα
σώματα.
6. Επιφανειακή ανάκλαση εμφάνισης όπως η φλούδα πορτοκαλιού.
7. Μικροσκοπικές κοιλότητες διασκορπισμένες στην επιφάνεια με ή χωρίς ξένο σώμα.
4.6.5

Έλεγχος διαστάσεων κοπής υαλοπινάκων και ποιότητας ακμών κοπής

Δε θα πρέπει να γίνουν δεκτοί στο έργο υαλοπίνακες των οποίων οι διαστάσεις κοπής δεν επιτρέπουν:
i)

την τοποθέτηση των τάκων έδρασης

ii)

την εισχώρηση αυτών εντός της πατούρας σε ορισμένο βάθος

(βλ. σχετικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00).
Επιπλέον, δε θα πρέπει να γίνουν δεκτοί υαλοπίνακες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την
ορθογωνικότητα, δηλ. εκείνοι που το περίγραμμά τους όπως έχει κοπεί με τις ονομαστικές διαστάσεις δεν
μπορεί:
 Να εγγραφεί σε ένα ορθογώνιο με τις αυτές ονομαστικές διαστάσεις αυξημένες με την απόκλιση e του
επόμενου πίνακα.
 Να περιγραφεί εντός ορθογωνίου με τις αυτές ονομαστικές διαστάσεις μειωμένες με την απόκλιση e του
επόμενου πίνακα 2.
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Πίνακας 2
Διαστάσεις
μεγαλύτερης
πλευράς

Αποκλίσεις
e mm

<2m

2

2 έως 4 m

3

>4m

4

Από πλευράς ποιότητας κοπής ακμών, θα πρέπει να αποκλισθούν οι υαλοπίνακες που παρουσιάζουν:
 Στις ακμές, αρχές ρωγμής στο σύνολο του πάχους ή μερική ρωγμή.
 Θρυμματισμένες γωνίες.
 Αποφλιώσεις ακμών.
 «τσιμπιδιάσματα» εισέχοντα ή εξέχοντα που έχουν γίνει με ειδικό κοπτάκι, και δεν έχουν τροχισθεί.
4.6.6

Έλεγχος δυνατότητας τοποθέτησης πλευρικών παρεμβυσμάτων σφράγισης και στεγάνωσης
αρμών

Δε θα πρέπει να τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες όταν οι διαστάσεις της πατούρας τοποθέτησής τους δεν
επιτρέπουν πρόβλεψη αρμού 4 mm μεταξύ υαλοπίνακα και τοιχωμάτων πατούρας.
Το πλάτος αυτό του αρμού, ειδικά στα υαλοστάσια αλουμινίου, θα μετριέται από τις υπάρχουσες προεξοχές
(δόντια) της κατάληξης των τοιχωμάτων της πατούρας (βλ. σχετική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-0300).

4.7

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλοπίνακες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Θα πρέπει να
φυλάσσονται κατακόρυφοι, σε ξηρό αεριζόμενο χώρο πoυ vα παρέχει ασφάλεια από τηv εv γέvει
δραστηριότητα τoυ έργου και θα μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στους στοιβαγμένους υαλοπίνακες. Γι αυτό τον λόγο,
είναι απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10mm τουλάχιστον.
Αυτό το μέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο
ανεξάρτητα θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε να
αποκλείεται, έστω και αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα γιατί τότε η συσσώρευση της θερμότητας
γίνεται πολύ έντονη.
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Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως αποφεύγοντας τη μετακίνηση και αποθήκευση.
Για τηv διευκόλυvση τoυ ελέγχoυ και της εργασίας τoπoθέτησης κάθε υαλoπίvακας και καθρέπτης oφείλει vα
φέρει αυτoκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αvτίστoιχo τoυ κoυφώματoς αλoυμιvίoυ, ή της
εσωτερικής θύρας/παραθύρoυ, ή τoυ χώρoυ στov oπoίo τoπoθετείται.

4.8

Συνεργεία

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα
συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

β)

να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

γ)

να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: μεταφοράς υλικών,
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε άριστη λειτουργικά
κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση και τυχόν ελλείψεις
τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.

δ)

να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης.

ε)

να υποβάλλουν 3 δείγματα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα, καθώς και δείγματα μικρoυλικώv
τoυ εμπoρίoυ πoυ θα χρησιμoπoιήσουν στηv εγκατάσταση τωv υαλoυργικώv υλικώv (τάκoι PVC,
κόλλες). Μαζί με τα δείγματα υλικώv ή μικρoυλικώv θα υποβάλλουν και έvτυπα τεχvικά στoιχεία με
αvαφoρά πρoς πρότυπες προδιαγραφές καθώς και πιστoπoιητικά πoιoτικώv χαρακτηριστικών. Επίσης
θα υποβάλλουν απoτελέσματα εργαστηριακώv ελέγχωv για τηv διαπίστωση τωv πoιoτικώv
χαρακτηριστικών τωv υλικών κάθε φορά που διεvεργoύvται αυτοί.

4.9

Χρόνος έναρξης εργασιών

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων μπορεί να γίνει μόλις τοποθετηθούν τα κουφώματα, ολοκληρωθούν όλες οι
οικοδομικές εργασίες, προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των
προηγούμενων εργασιών, και εγκρίνει ο επιβλέπων.

4.10 Προστασία
Όταν η θερμοκρασία είναι ή αναμένεται να είναι ίση ή χαμηλότερη των 4 C° ή ίση ή ψηλότερη των 38 C° οι
εργασίες στο κτίριο θα διακόπτονται.
Οι υαλοπίνακες κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο
(π.χ. τυχαία χτυπήματα).
Μετά την τοποθέτησή των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες
ταινίες ταινίες ή κατάλληλα χρώματα τα οποία θα έχουν αλκαλική βάση (π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται),
ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. Η σήμανση σε ηλιοαπορροφητικούς
υαλοπίνακες και σε υαλοπίνακες με επιφανειακές επιστρώσεις πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και
καθαροί μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι και γενικά ελαττωματικοί δε θα
γίνονται δεκτοί.
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4.11 Προετοιμασία
Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων να ελέγξει ότι:
 Τα υαλοστάσια δεν παρουσιάζουν παραμορφώσεις, κυρτώσεις, αποκλίσεις από τις γωνίες
 Οι πατούρες τοποθέτησης των υαλοπινάκων είναι καθαρές και οι διαστάσεις αυτών είναι κανονικές για
τους υαλοπίνακες που θα τοποθετηθούν επιτρέποντας το σωστό τακάρισμα και τοποθέτηση των
παρεμβυσμάτων (ελαστομερείς προκατασκευασμένες διατομές EPDM σύμφωνα με την παράγραφο 3.2
του παρόντος).
 Οι επιφάνειες της πατούρας έχουν υποστεί την απαραίτητη επιφανειακή προστασία έναντι διαβρώσεων.

4.12 Συντονισμός
Ο συντονισμός των παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.

4.13 Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών
Καθ‘ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων , τον έλεγχο και την αποδοχή
τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Τακάρισμα υαλοπινάκων

α)

Υλικά και διαστάσεις τάκων:
Βλέπε παράγραφο 3.2 του παρόντος.

β)

Θέσεις τοποθέτησης τάκων:
Οι θέσεις τοποθέτησης των τάκων έδρασης C1 των περιμετρικών C2 και των πλευρικών C3 δίδεται στα
σχήματα 1,2,3, και 5.

5.2
α)

Σφράγισμα και στεγανοποίηση αρμών τοποθέτησης υαλοπινάκων
Υλικά
Βλέπε παράγραφο 3.3 του παρόντος.

β)

Επιλογή υλικών ανάλογα του εκτεθειμένου στο ανεμοβρόχι
Βλέπε παραγράφους 4.3. και 4.4. του παρόντος.

γ)

Τρόποι τοποθέτησης
Βλέπε παράγραφο 4.5. του παρόντος.
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Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες που διαμορφούνται με πηχίσκους

1. Οι υαλοπίνακες δύνανται να τοποθετούνται σε πατούρες κατά τις τέσσερεις, τρεις ή και δύο απέναντι
πλευρές, πάντοτε με αντίστοιχο υπολογισμό του πάχους αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Α
(παράγραφοι A.2.1, A.2.2, A.2.3 και A.2.4).
(Βλέπε σχετικά και σημειώσεις της παραγράφου A.2.1 του Παραρτήματος Α αναφορικά με το πότε).


τοποθέτηση σε τρεις πατούρες, εξομοιούται με τοποθέτηση σε τέσσερεις.



κολλήσεις υαλοπινάκων μεταξύ τους εξομοιούνται με τοποθετήσεις σε πατούρα.

2. Περιορισμοί ως προς τα ελάχιστα πάχη των μονών υαλοπινάκων.
Βλέπε παράγραφο A.2.3 Παραρτήματος Α.
3. Τοποθέτηση υαλοπινάκων με ελεύθερες προσπελάσιμες ακμές (στο κοινό) με υποχρεωτική επεξεργασία
αυτών.
Βλέπε σημειώσεις παραγράφου A.2.3 Παραρτήματος Α.
4. Διαμόρφωση πατούρας με πηχίσκους.


Σε ξύλινα υαλοστάσια:
Οι πηχίσκοι δύνανται να είναι από εμποτισμένη σκληρή ξυλεία, από ειδικές διατομές ορείχαλκου,
αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα, στερεούμενοι πάντοτε μηχανικά. Η βάση έδρασης των πηχίσκων
θα είναι τουλάχιστον 15 mm. Το ύψος του πηχίσκου από την πλευρά του υαλοπίνακα θα είναι τέτοιο
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τις διαστάσεις στις πατούρες όπως αυτές
αναφέρονται στη Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00.
Πηχίσκοι στερεούμενοι εξωτερικά, εάν δεν προβλέπονται οπές αποστράγγισης των νερων της
πατούρας, θα πρέπει να έχουν στην κάτω επιφάνειά τους τρεις τουλάχιστον εγκοπές 8x3 mm.
Οι στερεώσεις των πηχίσκων θα γίνονται με ορειχάλκινες ή ανοξείδωτες βίδες σε απόσταση από τα
άκρα 75 mm και σε αποστάσεις μεταξύ τους 150 mm.



Σε υαλοστάσια αλουμινίου:
Οι πηχίσκοι που τοποθετούνται εσωτερικά, θα πρέπει εκτός από το «κούμπωμα» αυτών να
στερεούνται και μηχανικά ώστε να αποφεύγεται η απόσπαση των υαλοπινάκων σε έντονη
ανεμοπίεση. Πατούρες που πρόκειται να δεχθούν παρεμβύσματα της παραγράφου 3.1.3 του
παρόντος θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες προεξοχές για τη σταθεροποίηση αυτών, πάντοτε
ανάλογα του τύπου του παρεμβύσματος. Οι διαστάσεις του πηχίσκου, θα πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00.
Στην περίπτωση μεγάλων επιφανειών υαλοπινάκων (>5 m2) εκτεθειμένων σε έντονες ανεμοπιέσεις
με τους πηχίσκους τοποθετούμενους εξωτερικά, θα πρέπει η σταθερή πλευρά της πατούρας να έχει
τις κατάλληλες ενισχύσεις ώστε να αντέχει στις προκαλούμενες ωθήσεις.

5.4

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες που δεν διαμορφούνται με πηχίσκους

1. Συρταρωτή τοποθέτηση υαλοπινάκων σε υαλοστάσια αλουμινίου (σχήμα 4α).
Η τοποθέτηση πραγματοποιείται από μία τουλάχιστον αποσυνδεόμενη διατομή. Παρόμοια τοποθέτηση
προϋποθέτει ότι η ημιπερίμετρος του υαλοπίνακα δεν είναι μεγαλύτερη του 1m και ότι θα υπάρχει
εκατέρωθεν του υαλοπίνακα αρμός τουλάχιστον 4mm.
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Στην περίπτωση ύπαρξης γωνιακών ακαμψίας στις πατούρες, το βάθος της πατούρας θα μετριέται από
αυτά.
2. Προσαρμογή και συνδεσμολογία των στοιχείων του υαλοστασίου αλουμινίου επί των υαλοπινάκων
(σχήμα 4b).
Προϋπόθεση παρόμοιας τοποθέτησης είναι ότι οι διατομές του υαλοστασίου θα είναι ικανές να δεχθούν
τις προβλεπόμενες καταπονήσεις και όχι να βασίζονται στις αντοχές του υαλοπίνακα.
Πάντοτε θα πρέπει να δημιουργείται εκατέρωθεν του υαλοπίνακα αρμός τουλάχιστον 4mm.
3. Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε απέναντι παράλληλες πατούρες διαμορφούμενες σε ξύλο, μέταλλο,
σκυρόδεμα με εγκοπή (σχήμα 4c).
Παρόμοια τοποθέτηση προϋποθέτει ότι:


Η πάνω πατούρα θα έχει τέτοιο πλάτος και τέτοιο βάθος ώστε ο υαλοπίνακας με ανύψωση να
εισχωρήσει σε αυτή με λοξώς (κίνηση 1), ώστε έτσι να δύναται να κινηθεί πλάγια χωρίς να
συναντήσει εμπόδιο από την κάτω πατούρα (κίνηση 2).



Μετά την καθετοποίηση κατά τη φάση τοποθέτησης ο υαλοπίνακας θα δύναται να εισχωρήσει στην
κάτω πατούρα (κίνηση 3).



Τα βάθη της πατούρας θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-00 και ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-08-03-00.



Στην περίπτωση πολλαπλών στη σειρά υαλοπινάκων, ο ακραίος υαλοπίνακας θα δύναται να
ολισθήσει σε κατακόρυφη πατούρα και οι υπόλοιποι υαλοπίνακες με τις ελεύθερες ακμές τους θα
κολληθούν μεταξύ τους.



Στην πάνω πατούρα θα τοποθετηθούν ειδικά ελαστομερή παρεμβύσματα για να καλύψουν το
μεγαλύτερο πλάτος της, που αναγκαστικά προβλέφθηκε.

5.5 Κόλληση των ελεύθερων σόκορων υαλοπινάκων σε σειρά ή υαλοπινάκων κάθετων
μεταξύ τους (βλ. Παράρτημα Α, σχήματα 3,4,6,8 έως 14)
1. Υλικά
Δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν οι κοινές σιλικόνες εμπορίου που τοποθετούνται για αρμολογήσεις
και στεγανώσεις.
Τα υλικά που θα προταθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά ότι δύνανται να
εξασφαλίσουν:


Πλήρη και διαρκή πρόσφυση επί των σόκορων των υαλοπινάκων και επί των πλευρών αυτών.



Μια αντοχή πολύ ανώτερη των καταπονήσεων που μπορούν να υποστούν οι υαλοπίνακες
(εφελκυσμό-θλίψη-διάτμηση).



Μια ορισμένη ελαστικότητα στα μόνιμα φορτία ώστε να δύνανται να απορροφήσουν τις διαστολές και
παραμορφώσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών και μηχανικών καταπονήσεων.



Μόνιμη συνοχή στη μάζα του πολυμερισμένου υλικού.

Κανονικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά ελαστομερή με βάση τη σιλικόνη ή ειδικές εποξειδικές
ρητίνες που ονομάζονται «σιμέντα γυαλιού» που διατηρούν την ελαστικότητά τους, τα οποία θα
προταθούν από τους κατασκευαστές συνθετικών ελαστομερών υλικών για τη συγκεκριμένη θέση
εφαρμογής.
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2. Διαδικασία εφαρμογής της κόλλησης

5.6



Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της κόλλας και μέχρις πλήρους πολυμερισμού της πρέπει οι
υαλοπίνακες να εξασφαλίζονται με προσωρινά ειδικά ικριώματα (χρήση βεντουζών) έναντι
οιασδήποτε δόνησης.



Θα πρέπει να προηγείται τέλειος καθορισμός των επιφανειών που θα κολληθούν με διαλυτικό
(κυρίως από λιπαρές ουσίες) και να ακολουθεί στεγνό καθάρισμα με ειδικό μαλακό χαρτί για να
απομακρυνθούν τα λίπη που διαλύθηκαν και κόλλησαν στον υαλοπίνακα.



Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στη δοσολογία όταν το υλικό είναι δύο συστατικών.

Τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας (με ενδιάμεσες μεμβράνες) σε πατούρες

1. Εκτεθειμένοι στο ανεμοβρόχι υαλοπίνακες:
Ανεξάρτητα της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης της κάτω πατούρας θα πρέπει να
προβλέπεται και αποστράγγιση αυτής, δεδομένου ότι οι μεμβράνες θα αρχίσουν από τα σόκορα του
υαλοπίνακα να καταστρέφονται με την παρουσία νερού και υδρατμών.
2. Αντοχή των υαλοπινάκων ασφαλείας έναντι απόσπασης από τις πατούρες τοποθέτησής τους:
Μεγάλες επιφάνειες υαλοπινάκων ασφαλείας που τοποθετούνται σε βιτρίνες καταστημάτων και
κινδυνεύουν να υποστούν ωθήσεις από βανδαλισμούς πολλών ατόμων μπορεί να μη ρηγματωθούν
αλλά να αποσπασθούν από τις πατούρες τους.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπολογίζονται ειδικά τα εσωτερικά τοιχώματα της πατούρας ώστε να
αντέξουν στις εξασκούμενες ωθήσεις.

5.7 Τοποθέτηση υαλοπινάκων όψεων μόνο με κόλληση επί ειδικού πρόσθετου
μεταλλικού σκελετού επί αντίστοιχου φέροντος
Παρόμοιος τρόπος θα πρέπει να γίνεται με περίσκεψη, εκτός εάν πραγματοποιείται από ειδικά προς τούτο
συνεργεία, και μόνο όταν εργαστηριακά έχει εξασφαλισθεί η αντοχή του υλικού κόλλησης στο χρόνο
απέναντι στις καταπονήσεις που θα δέχεται (στιγμιαίες και επαναλαμβανόμενες δράσεις ανέμου, περιοδικά
φαινόμενα συστοδιαστολών, ηλιακή ακτινοβολία).

5.8

Τοποθέτηση έγχρωμων υαλοπινάκων στις όψεις

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β αναφορικά με:


την επιλογή των έγχρωμων υαλοπινάκων (βλ. σχετικά και παράγραφο 4.1 του παρόντος).



τις συνθήκες τοποθέτησής τους ως προς άλλα υπάρχοντα στοιχεία τα οποία δύνανται να επιβαρύνουν
τις θερμοκρασιακές καταπονήσεις τους.

5.9

Διατάξεις ακαμψίας υαλοπινάκων μεγάλων επιφανειών (βιτρίνες)

Οι υαλοπίνακες βιτρινών είτε τοποθετούνται σε εγκοπές επί των οικοδομικών στοιχείων (στο δάπεδο και
οροφή όπως στην παράγραφο 5.4 του παρόντος) είτε σε μεταλλικές προεξέχουσες του δαπέδου και της
οροφής πατούρες (σχήματα 6,8 - Παράρτημα Α) συνήθως από αλουμίνιο (με ή χωρίς βουρτσάκι, σχήμα 7 Παράρτημα Α). Θα πρέπει - ανάλογα της επιφάνειάς τους και κατόπιν υπολογισμού - να προστατεύονται (εφ’
όσον για αισθητικούς λόγους δεν προβλέπεται μεταλλικός σκελετός) με υάλινα στοιχεία ακαμψίας (όπως
στην παράγραφο A.3 του Παραρτήματος Α αναφέρεται) έναντι ωθήσεων από ανεμοπίεση.
Σημειούται ότι παρόμοια διάταξη:
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Απαιτεί κόλληση των κατακόρυφων αρμών μεταξύ των υαλοπινάκων σε σειρά όπως στην παράγραφο
5.5. του παρόντος αναφέρεται



Δεν εξασφαλίζει τις βιτρίνες έναντι βανδαλισμών.

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Ανοχές

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα είδωλα
Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω αυτών, να μην
φαίνονται παραμορφωμένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm και σε γωνία:
α)

20° για την πρώτη διαλογή.

β)

30° για τη δεύτερη διαλογή.

(βλ. σχετικά και παράγραφο 4.6.4. του παρόντος)
Ο έλεγχος του πάχους του υαλοπίνακα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
4.6.1 του παρόντος.
Κάθε υαλοπίνακας θα πρέπει να είναι ορθογωνισμένος, ο δε έλεγχος αυτού θα γίνεται σύμφωνα με την
παράγραφο 4.6.5. του παρόντος.
Το βέλος κάμψης υαλοπίνακα από ανεμοπίεση και λοιπά φορτία μπορεί να είναι έως 1/300 και όχι
περισσότερο από 6 mm για οποιοδήποτε τύπο υλικού και κατασκευής. Ο έλεγχος προκύπτει κατόπιν
υπολογισμού ανάλογα του τρόπου έδρασης των υαλοπινάκων.
Οι διαστάσεις των τυποποιημένων υαλοπινάκων με τις προβλεπόμενες ανοχές καθορίζονται στα DIN 12591/2:2001:(Glass-Part 1:terminology for glasses types and groups/Part 2: terminology of glasses products) και
DIN 1249/86:(Glass for use in building construction: glass edges: concept, characteristics of edge types and
finishes).
Η επιπεδότητα ελέγχεται με ευθύγραμμο κανόνα τοποθετούμενο κατά οποιαδήποτε διαγώνιο όχι μεγαλύτερη
από 0,4 mm στο μέσον.

6.2

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ και ότι οι υαλοπίνακες δεν αποκλίνουν από τις
καθοριζόμενες διαστάσεις και ανοχές.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοπινάκων.
Κατά την προσκόμιση των υαλοπινάκων η υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών πιστοποιητικών και
τις περιεχόμενες σε αυτά πληροφορίες:
α)

ηχομονωτική ικανότητα (dB).

β)

θερμομονωτικές ιδιότητες.

γ)

χρώμα (να είναι το απαιτούμενο από τη μελέτη).

Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά παρεμβύσματα είναι
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες ΕΛΟΤ ΤΠ των Κουφωμάτων και το παρόν.
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Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με τη
μελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριμένα ως προς τα ακόλουθα:
α)

τη στερέωση των διατομών και των παρεμβυσμάτων υποδοχής τους, καθώς και των επιβαλλόμενων
κενών.

β)

τη συμφωνία των επιλεγμένων υαλοπινάκων με τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη διαφάνεια,
στην ημιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή (βλ. και παράγραφο 4.1 του
παρόντος).

γ)

να μην παρουσιάζουν χρωματικές διαφορές μεταξύ τους οι χρωματιστοί υαλοπίνακες.

δ)

τους αρμούς ως προς τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης, που πρέπει να έχουν την απαραίτητη αντοχή
στη θερμοκρασία της περιοχής.

7

Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α)

να συμμορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών
και κινητών Εργοταξίων», και στην Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ.
778/80, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 16/96, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 90/99, Π.Δ. 159/99 , κ.λπ.).

β)

να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Δηλαδή:


Προστατευτική ενδυμασία: ΕΛΟΤ EN 863.



Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΛΟΤ EN 388.



Προστασία κεφαλιού: ΕΛΟΤ EN 397.



Προστασία ποδιών: ΕΛΟΤ EN ISO 20345.

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α)

Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται όσο
το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.

β)

Τα αιχμηρά εργαλεία, όταν δεν χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, πρέπει να
βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.

γ)

Μόνο εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον με εύφλεκτη ή
εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

Είναι υποχρεωττική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.

8

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως τοποθετημένου υαλοπίνακα, με βάση τα
χαρακτηριστικά του (πάχος, επεξεργασία, οπλισμός κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη
του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
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συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Σχήμα 1

Σχήμα 2

Κατηγορίες τάκων

Μεταξύ των τάκων προβλέπεται μαστίχα
όταν δεν τοποθετούνται
προκατασκευασμένες ελαστομερείς
διατομές

Θέση τάκου έδρασης ως προς τη γωνία
του υαλοπίνακα όπου L το μήκος του
υαλοπίνακα

Σχήμα 3

Σχήμα 4
α-συρταρωτή τοποθέτηση του υαλοπίνακα
b-τα στοιχεία του υαλοστασίου συναρμολογούνται μεταξύ τους επί του υαλοπίνακα
c-τοποθέτηση υαλοπίνακα σε δυο παράλληλες σταθερές πατούρες, χωρίς πηχάκια (οι
δυο άλλες πλευρές του υαλοπίνακα είναι ελεύθερες)
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1. Πλαίσιο σταθερό

2. Πλαίσιο με
κατακόρυφο άξονα
περιστροφής

3. Πλαίσιο με
ενδιάμεσο
άξονα

4. Πλαίσιο με κάτω
οριζόντιο άξονα

5. Πλαίσιο με πάνω
οριζόντιο άξονα

6. Πλαίσιο καρμανιόλα

7. Κυλιόμενο πλαίσιο

8. Πλαίσιο μ’ έκκεντρο
κατακόρυφο άξονα
περιστροφής

9. Πλαίσιο με κεντρικό
άξονα περιστροφής

10. Πλαίσιο περιστρεφόμενο οριζόντιο άξονα

Σχήμα 5 - Θέσεις τάκων ανάλογα του τρόπου λειτουργίας των υαλοστασίων
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Παράρτημα Α
Διατάξεις υπολογισμού του πάχους των υαλοπινάκων σε ανεμοπιεση μεμβράνες
Α.1

Συμβατικές τιμές ανεμοπίεσης

Βασίζονται σε μία απλοποίηση των κανόνων που αναφέρονται στον Ευρωκώδικα 1 όπου λαμβάνονται
υπόψη και διάφοροι παράμετροι όπως:


το υψόμετρο της θέσης του κτιρίου



η θέση που βρίσκεται το κτίριο



η θέση από πλευράς ύψους του υαλοστασίου στο κτίριο



το προστατευόμενο ή όχι της όψης έναντι των δράσεων του ανέμου

α)

β)

γ)

Περιοχή που βρίσκεται η κατασκευή από πλευράς υψομέτρου


η περιοχή Α με υψόμετρο μικρότερο των 1000 Μ.



η περιοχή Β με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000 Μ.

Θέση που βρίσκεται το κτίριο


Θέση a: εσωτερικό μεγάλων κατοικημένων περιοχών (πόλεις με λιγότερα από τα μισά κτίρια της
έχουν ύψος 4 ορόφων).



Θέση b: μικρές ή μεσαίες πόλεις ή περίχωρα μεγάλων πόλεων με κτίρια μικρότερα των 4 ορόφων.



Θέση c: εξοχικές περιοχές.



Θέση d: κατασκευές κοντά στη θάλασσα (όταν αυτές βρίσκονται σ' απόσταση από τη θάλασσα 15
φορές το ύψος τους) εκτός αν τα υαλοστάσια είναι προστατευμένα.

Θέση του υαλοστασίου από πλευράς ύψους σε συσχετισμό με το έδαφος


κάτω από 6 m



μεταξύ 6 και 18 m



μεταξύ 18 και 28 m



μεταξύ 28 και 50 m



μεταξύ 50 και 100 m

*Όταν μια κατασκευή είναι ελεύθερη μπροστά κι έχει μεγάλο μήκος, λαμβάνεται σαν ύψος πάνω στο
έδαφος το ύψος από την υψηλότερη στάθμη του εδάφους.
*Όταν μία κατασκευή βρίσκεται σε υπερυψωμένη περιοχή, -με κλίση πλαγιάς μεγαλύτερη των (45°), τότε
το ύψος πάνω από το έδαφος, θα υπολογίζεται από το πόδι του πρανούς, εκτός αν η κατασκευή
βρίσκεται σ' απόσταση οριζόντια από το πόδι του πρανούς, μεγαλύτερη του διπλάσιου του ύψους του.
Έτσι το ύψος πάνω από το έδαφος του υαλοστασίου ν του κτιρίου Β θα είναι Η ενώ του υαλοστασίου ν'
του κτιρίου Β' θα είναι Η' (βλέπε γι αυτό και το σχήμα 1).
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Σχήμα 1
δ)

Προστατευμένο ή όχι των όψεων έναντι του ανέμου
Διακρίνονται οι όψεις σε προστατευμένες ή όχι προστατευμένες.
Μία όψη θεωρείται προστατευμένη όταν βρίσκεται πάνω σε ένα δρόμο (η έννοια του δρόμου
προϋποθέτει μία συνέχεια των απέναντι κατασκευών) ή όταν βρίσκεται απέναντι από υπερυψωμένο
έδαφος.
Στο σχήμα 2 δίδονται όλες οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζουν μία όψη προστατευμένη.

Συμβατικές τιμές ανεμοπίεσης σε Kg/m' για τον υπολογισμό του πάχους των υαλοπινάκων
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Πίνακας 1
Υψος υαλοστασίου
πάνω από το έδαφος

Προστατευμένες όψεις
υαλοστασίων
Περιοχή Α και Β

Περιοχή Α

Περιοχή Β

Θέση α και b

Θέση

Θέση

μικρότερο των 6 Μ
Μεταξύ 6 και 18 Μ
Μεταξύ 18 και 28 Μ
Μεταξύ 28 και 50 Μ
Α.2

Απροστάτευτες από τον άνεμο όψεις
υαλοστασίων

a
60
60
70
90

60
60
60
-

b
60
80
90
110

c
50
110
120
130

d
140
150
170
180

a
80
90
100
130

b
90
110
130
160

c
130
160
180
200

Υπολογισμός του πάχους των υαλοπινάκων

Υπολογίζονται κατ' αρχάς τα πάχη των απλών υαλοπινάκων σε κινητά υαλοστάσια και με ορισμένους
συντελεστές μείωσης ή προσαύξησης υπολογίζονται τα αντίστοιχα πάχη, όταν είναι σταθερά τα υαλοστάσια
και όταν αντί των απλών υαλοπινάκων, προβλέπονται υαλοπίνακες SECURIT, διπλοί ή πολλαπλοί με
ενδιάμεσες μεμβράνες ή θερμομονωτικοί.
Α.2.1.

Πάχος απλών υαλοπινάκων (RΕCUITS) επί κινητών υαλοστασίων

Προκύπτει από τον επόμενο πίνακα 2 όπου:
e = το πάχος του υαλοπίνακα σε mm
L = η πιο μεγάλη πλευρά του υαλοπίνακα
Ι = η πιο μικρή πλευρά του υαλοπίνακα (ή μήκος του ελεύθερου άκρου για τους υαλοπίνακες που εδράζονται
σε δύο πλευρές) σε m
S = επιφάνεια του υαλοπίνακα σε m2
Ρ = συμβατική πίεση σε Kg/m2 όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα 1.
Πίνακας 2
Υαλοπίνακες εδραζόμενοι σε 4 πλευρές (πατούρες)
Αν L

I

≤3

e=

30SP
72

Αν L

>3

I

e=

Υαλοπίνακες εδραζόμενοι σε 3 πλευρές
Η ελεύθερη πλευρά είναι
ίση με τη μικρότερη Ι
e=

I 10P
4,9

Η ελεύθερη πλευρά είναι ίση με τη μικρότερη L
Αν L

I

≤9

e=

30SP
72

Αν L

I

>9

e=

3.I 10 P
4,9

Υαλοπίνακες εδραζόμενοι σε δύο απέναντι πλευρές
e=

30

I 10P
4,9

Σε αυτήν την περίπτωση το Ι παριστάνει την ελεύθερη πλευρά έστω
κι αν αυτό το μήκος αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη πλευρά
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Σημείωση:
1. Ένας μη ορθογώνιος υαλοπίνακας, εξομοιούται με ορθογώνιο, που περικλείει τον μη ορθογώνιο.
2. Ένας υαλοπίνακας που τοποθετείται κατά τις τρεις πλευρές του σε πατούρες, εξομοιούται με υαλοπίνακα
τοποθετημένο σε πατούρες κατά τις τέσσερις πλευρές, όταν μία των διαστάσεων είναι ίση με το μήκος
του ελεύθερου άκρου (εκτός πατούρας) και η άλλη πλευρά έχει μήκος ίσο με το τριπλάσιο της διπλανής
πλευράς προς την ελεύθερη.
3. Η κόλληση υαλοπίνακα μπορεί να εξομοιωθεί ως τοποθέτηση σε πατούρα, εάν συγχρόνως ισχύουν οι
περιπτώσεις:


ο υαλοπίνακας έχει τοποθετηθεί σε πατούρες πάνω και κάτω.



η πάνω στάθμη του υαλοπίνακα απέχει λιγότερο των 6,0 m από το έδαφος.



η κόλληση έχει πραγματοποιηθεί σε όλο το ύψος των κατακόρυφων στοιχείων, έστω και εάν αυτή
πραγματοποιείται είτε:
x

σε ένα κάθετο στοιχείο υαλοπίνακα πάχους e2 ίσο με το τάχος e1, του κυρίως υαλοπίνακα
(σχήμα 3α).

x

σε ένα υάλινο στοιχείο ακαμψίας πάχους τουλάχιστον 10 mm (σχήμα 3b).

x

σε ένα υάλινο στοιχείο ακαμψίας πάχους τουλάχιστον 15 mm που τοποθετείται στην ένωση με
κόλληση δύο υαλοπινάκων (σχήμα3c).

x
Σχήμα 3
Α.2.2 Πάχος απλών υαλοστασίων (RECUITS) επί σταθερών υαλοστασίων
Τα πάχη των υαλοπινάκων από τους τύπους του Πίνακα 2 πολλαπλασιάζονται με:


0,9 για όλες τις γενικές περιπτώσεις



0,8 για τα υαλοστάσια που η πάνω στάθμη τους βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 6 m από το
έδαφος και που έχουν:
x

είτε περισσότερο των 5,0 m2 επιφάνεια και στηρίζονται σε. 3 ή 4 πλευρές

x

είτε μήκος της ελεύθερης πλευράς μεγαλύτερης των 2 m όταν στηρίζονται σε δύο απέναντι
πλευρές

Α.2.3 Περιορισμοί στο πάχος των απλών υαλοπινάκων (RECUITS)
Οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα του υπολογισμού του πάχους, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
1. υαλοπίνακες τοποθετούμενοι σε ύψη μεγαλύτερα των 28m πρέπει vu έχουν πάχος 6 mm τουλάχιστον.
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2. υαλοπίνακας επιφάνειας μεγαλύτερης των 5 m2 θα πρέπει να έχει ελάχιστο ονομαστικό πάχος:


6mm όταν η κάτω στάθμη του απέχει από το έδαφος απόσταση μεγαλύτερη του 0,60 m.



8 mm όταν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 0,60 mm.

3. υαλοπίνακας επιφάνειας μεγαλύτερης του 1 m2 που παρουσιάζει ελεύθερη προσπελάσιμη ακμή (χωρίς
τοποθέτηση σε πατούρα) πρέπει να έχει πάχος:


8 mm εάν το μήκος της ελεύθερης ακμής είναι μικρότερη των 2,0 m.



10 mm εάν το ως άνω μήκος είναι μεγαλύτερο των 2,0 m.

Σημείωση:


Ελεύθερες ακμές που είναι προσπελάσιμες δεν πρέπει να παραμένουν χωρίς επεξεργασία μετά την
κοπή τους.
Ελεύθερη ακμή θεωρείται κάθε ακμή που δεν έχει τοποθετηθεί σε πατούρα υαλοστασίου ή σε
εγκοπή οικοδομικού στοιχείου, δεν αποτελεί ένα γύρισμα (σχήμα 3a) ένα στοιχείο ακαμψίας (σχήμα
3b).
Αυτός ο κανόνας αποσκοπεί στην αποφυγή τραυματισμών όταν οι ακμές παραμένουν όπως
προήλθαν από την κοπή.
Τα πάχη των υαλοπινάκων με προσπελάσιμες ακμές πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παράγραφο Α.2.3.
Στην έννοια επεξεργασία των ακμών, περιλαμβάνεται η εξαφάνιση των γωνιών με λειότριψη και
λείανση των τεθλασμένων επιφανειών που προκύπτουν.



Ελεύθερες ακμές υαλοπίνακα ακαμψίας σε διελεύσεις κοινού
Όταν ένας απλός υαλοπίνακας (RECUIT) έχει μια ελεύθερη ακμή σε διελεύσεις κοινού (περίπτωση
υαλοπίνακα Β όταν η πόρτα είναι SECURIT (σχήμα 4) θα πρέπει να σχηματίζει ορθή γωνία με ένα
πρόσθετο υαλοπίνακα κολλημένο στη γωνία (υαλοπίνακας Α μικρού πλάτους) ώστε οι ακμές του Β
να μην κινδυνεύουν να τραυματίσουν τους διερχόμενους.
Ο πρόσθετος υαλοπίνακας Α που χρησιμοποιείται και ως στοιχείο ακαμψίας πρέπει να είναι
SECURIT.
Όταν ένας φεγγίτης πάνω από πόρτα, αποτελείται από κοινό υαλοπίνακα RECUIT με ελεύθερη την
κάτω ακμή θα πρέπει να έχει κατάλληλη προστασία, έτσι ώστε σε περίπτωση θραύσης να μην είναι
αιτία τραυματισμού των διερχομένων (περίπτωση των σχημάτων 6,8).
Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται μια οριζόντια λωρίδα ικανού πλάτους από υαλοπίνακα SECURIT
κολλημένη στην ελεύθερη ακμή του φεγγίτη ώστε να συγκρατήσει τα θραύσματα και συγχρόνως να
αποτελέσει και ένα στοιχεία ακαμψίας του συνόλου.

Α.2.4 Πάχος υαλοπινάκων εκτός των απλών
Για ένα υαλοπίνακα εκτός του απλού (RECUIT όχι οπλισμένου) υπολογίζεται το ελάχιστο θεωρητικό
πάχος et με τον πολλαπλασιασμό του πάχους e που έχει υπολογισθεί (παράγραφοι 2.1 και 2.2) με ένα
συντελεστή ισοδυναμίας ε όπως δίδεται από τον Πίνακα 3 δηλαδή et = ε.e.
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Πίνακας 3
Τύπος υαλοπίνακα

ε

Οπλισμένος υαλοπίνακας
Απλός υαλοπίνακας SECURIT
εάν Ρ<90 kg/m2

1,20
0,80

Πολλαπλός υαλοπίνακας με
ενδιάμεσες μεμβράνες

διπλός

1,30

Θερμομονωτικός υαλοπίνακας

διπλός

1,50

Σημείωση αναφορικά με την εφαρμογή του συντελεστή ε (Πίνακα 3)
1. Στους πολλαπλούς και στους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες ο συντελεστής ε εφαρμόζεται όταν η
διαφορά στα πάχη των επιμέρους υαλοπινάκων δεν είναι μεγαλύτερη των 2 mm.
2. Δύναται να εφαρμοσθεί και για μεγαλύτερες των 2 mm διαφορές όταν ικανοποιούνται συγχρόνως οι
παρακάτω συνθήκες:


η διαφορά μεταξύ των επιμέρους υαλοπινάκων είναι το πολύ ίση με 6 mm.



το πάχος της ενδιάμεσης στρώσης αέρα είναι το πολύ ίση με 10 mm.



το μέγιστο πάχος των επιμέρους υαλοπινάκων να είναι 10 mm.



η μικρότερη διάσταση του υαλοπίνακα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 0,40 m.

3. Για τους υαλοπίνακες SECURIT καθιερώνεται να είναι ο συντελεστής ε μεγαλύτερος για τις μικρότερες
πιέσεις, ώστε να αποφεύγονται πάχη που οδηγούν σε υπερβολικά βέλη.
4. Για τους πολλαπλούς και θερμομονωτικούς υαλοπίνακες τα πάχη που προκύπτουν αναφέρονται στο
άθροισμα των επιμέρους στοιχείων χωρίς όμως να περιλαμβάνονται τα πάχη των ενδιάμεσων
μεμβρανών ή τα πάχη των ενδιάμεσων στρώσεων του αέρα.
Παραδείγματα υπολογισμού πάχους υαλοπινάκων


Ζητείται το πάχος υαλοπίνακα RECUIT διαστάσεων 1,65X2,35 εδραζόμενο σε τέσσερις πατούρες
ανοιγόμενου υαλοστασίου, σε πίεση 170 Kg/m2.
L/I = 2,35/1,65-1,42<3
e= 1,65.2,35.10.170 / 72 = 9,57 (σύμφωνα με πίνακα)
επιλέγεται υαλοπίνακας ονοματικού πάχους 10 mm και ελάχιστου πάχους κατασκευής 9,7 mm.



Ζητείται το πάχος του αυτού ως άνω υαλοπίνακα εάν το υαλοστάσιο είναι σταθερό
Σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.2.
e = 0.9.9,57=8,61 mm
επιλέγεται πάλι υαλοπίνακας ονομαστικού πάχους 10 mm.
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Ζητείται το πάχος θερμομονωτικού υαλοπίνακα με διαστάσεις όπως του πρώτου παραδείγματος και
που αποτελείται από δύο υαλοπίνακες RECUIT.
Προκύπτει από το πάχος του απλού υαλοπίνακα 9,57 εάν πολλαπλασιασθεί με τον συντελεστή ε του
πίνακα 17 ήτοι 9,57X1,50=14,35 mm πράγμα που οδηγεί σε δύο υαλοπίνακες ονομαστικού πάχους των
8 mm και ελάχιστου πάχους κατασκευής 7,7 mm o καθένας ήτοι 7,7X2=15,40 mm.



Ζητείται το πάχος θερμομονωτικού υαλοπίνακα όπως στο προηγούμενο παράδειγμα αλλά για σταθερό
υαλοστάσιο.
Το προηγούμενο πάχος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,9 ήτοι 14,35X0,90=12,92 mm με
άθροισμα παχών.
5,8 + 7,7= 13,5mm.



Ζητείται το πάχος υαλοπίνακα όπως του πρώτου παραδείγματος, όπου όμως αντί να είναι RECUIT
είναι πολλαπλός.
Το πάχος προκύπτει εάν πολλαπλασιασθεί το πάχος του RECUIT με το συντελεστή e από τον πίνακα.
17 ήτοι:
9,57 Χ 1,3 = 12,45 mm, πράγμα που σημαίνει ότι δύναται να επιλέγει πολλαπλός υαλοπίνακας 6.8-2 ή
8.8-2.



Ζητείται το πάχος θερμομονωτικού σταθερού υαλοπίνακα διαστάσεων όπως
παραδείγματος που αποτελείται από ένα υαλοπίνακα RECUIT και ένα πολλαπλό.

του

πρώτου

Ανεξάρτητα του τύπου των υαλοπινάκων το πάχος του υαλοπίνακα των 9,57 mm πολλαπλασιάζεται με
τον συντελεστή ε = 1,50 και τον συντελεστή 0,9 (λόγω σταθερού) οπότε προκύπτει το ελάχιστο
θεωρητικό πάχος 12,92 mm.
Ο καθορισμός των επιμέρους στοιχείων ακολουθεί πρακτικό τρόπο:
x

με πρώτη παραδοχή: ίσης αρχικής κατανομής:
o ότι το πάχος του υαλοπίνακα RECUIT είναι ίσο με 12,92/2 = 6,46 mm πράγμα που οδηγεί σε

πάχος 8 mm.
o ότι το πάχος του πολλαπλού υαλοπίνακα είναι ίσο με 12,92/2 = 1,30 =8,40 mm πράγμα που

οδηγεί σε ένα υαλοπίνακα 5.5-2 ελαχίστου πάχους κατασκευής 2X4,8 = 9,60 mm.
x

με δεύτερη παραδοχή: άνισης κατανομής αλλά με διαφορά μεταξύ των δύο στοιχείων όχι
μεγαλύτερη των 2 mm:
π.χ. κατανομή των 12,92 mm σε 7,7+5,22 που οδηγεί σ' ένα υαλοπίνακα RECUIT των 8 mm και σε
ένα πολλαπλό υαλοπίνακα 5,22 Χ 1,3 = 6,79 mm δηλαδή σε ένα τύπου 4.4 - 2 ελάχιστου πάχους
κατασκευής 2 Χ 3,80 = 7,6 mm.
Ο τρόπος αυτός μπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετος πλην όμως αντέχει στον έλεγχο αντοχής σε πίεση
170 kg/m2 εάν ακολουθηθεί αντίστροφη πορεία δηλαδή να προκύψει η πίεση Ρ από τη σχέση:
(7,7 + 7,6). 1,50 .0,9 =

Α.3

1,65.2,35.10.P / 72

Διατάξεις ακαμψίας (ή αντιανεμικές διατάξεις) βιτρινών

Αποτελούνται από υαλοπίνακες SECURIT και διακρίνονται:
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σε αυτές που τοποθετούνται πάνω στους φεγγίτες (σχήματα 5a, 8b, 8c).



σε αυτές που τοποθετούνται σε όλο το ύψος της βιτρίνας σε ένα ή δύο στοιχεία από τη μία πλευρά του
υαλοπίνακα (σχήμα 3b) ελάχιστου πάχους 10m ή στην ένωση των δύο υαλοπινάκων πάχους 15mm
(σχήμα 3c) σύμφωνα με το σχήμα 5B ελάχιστου πλάτους 25 cm.



σε αυτές τοποθετούνται σε όλο το ύψος της βιτρίνας σε ένα τεμάχιο και κατά τα λοιπά όπως
προηγούμενα άλλα ελάχιστου πλάτους 20cm (σχήμα 5C)

Δεν προβλέπονται διατάξεις ακαμψίας σε βιτρίνες με υαλοπίνακα SECURIT:


όταν ο φεγγίτης αποτελείται από ένα υαλοπίνακα και οι διαστάσεις AR ή BR είναι μικρότερες των
300mm, οποιαδήποτε και εάν είναι η άλλη διάσταση (σχήματα 14b, 6b).



όταν ο φεγγίτης αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες και οι διαστάσεις AR ή BR είναι μικρότερες
των 300mm, οποιαδήποτε και εάν είναι η άλλη διάσταση (σχήματα 14a, 14c, 6a, 6c, 8).

Προβλέπονται διατάξεις ακαμψίας σε βιτρίνες με υαλοπίνακες SECURIT


όταν ο φεγγίτης βιτρίνας με πόρτα αποτελείται από ένα υαλοπίνακα και οι διαστάσεις AR ή BR είναι
μεγαλύτερες των 300mm, πάντοτε ανάλογα του τρόπου στερέωσης των υαλοπινάκων σύμφωνα με
τον επόμενο Πίνακα 4.
Πίνακας 4



Τρόπος στερέωσης

Απαιτείται διάταξη ακαμψίας εάν:

σε μεταλλικές πατούρες

AR + BR μεγαλύτερο των 1600 mm

σε εγκοπές στα φέροντα στοιχεία

AR + BR μεγαλύτερο των 1800mm

όταν ο φεγγίτης βιτρίνας με πόρτα αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες και οι διαστάσεις AR ή ΒR
είναι μεγαλύτερες των 300mm, πάντοτε ανάλογα του τρόπου στερέωσης των υαλοπινάκων
σύμφωνα με τον επόμενο Πίνακα 5.
Πίνακας 5
Τρόπος στερέωσης

Απαιτείται διάταξη ακαμψίας εάν:

Σε μεταλλικές πατούρες

AR + BR μεγαλύτερο των 1400 mm

Σε εγκοπές στα φέροντα στοιχεία

AR + BR μεγαλύτερο των 1600mm



όταν ο φεγγίτης βιτρίνας χωρίς πόρτα αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες οποιοσδήποτε και εάν
είναι ο τρόπος στερέωσης εάν AR + BR> 3500mm (σχήματα 14 c, 6c).



όταν οι βιτρίνες είναι μικτές από πλευράς υαλοπινάκων: SECURIT για τα φύλλα της πόρτας και το
φεγγίτη και υαλοπίνακες RECUIT στις υπόλοιπες επιφάνειες.

α)

με φεγγίτη πάνω από την πόρτα μη περιστρεφόμενο (σχήμα 10)


στα τμήματα, εκατέρωθεν της πόρτας που είναι από υαλοπίνακες RECUIT, δεν θα πρέπει σε
αυτούς να συσφίγγονται στοιχεία στήριξης, πράγμα που σημαίνει από πλευράς ευστάθειας, ότι
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πρόκειται για ένα κενό, οπότε τα στοιχεία ακαμψίας θα πρέπει να τοποθετηθούν επί των BR και
DP. Σε αυτή την περίπτωση εάν είναι AR+BR μεγαλύτερο των 1400 mm, θα ισχύσει ο πίνακας
5.

β)



στην περίπτωση του σχήματος ll, εάν ο άξονας περιστροφής είναι στο R και η χειρολαβή στο Ζ,
θα πρέπει να προστατευθεί το πέρασμα, η ελεύθερη ακμή του διπλανού υαλοπίνακα, με την
τοποθέτηση του στοιχείου ακαμψίας στην BC (βλέπε σχήμα 4)



στην περίπτωση επίσης του σχήματος \ \, εάν ο άξονας περιστροφής είναι στο Ρ και η
χειρολαβή στο Χ, δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας της PC, το δε στοιχείο ακαμψίας
τοποθετείται στο ΒΡ.

με περιστρεφόμενο φεγγίτη πάνω από την πόρτα


στην περίπτωση του σχήματος 13 είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στοιχείων ακαμψίας στα AC
και BD, επί πλέον η τοποθέτηση οριζόντιας σταθερής μεταλλικής τραβέρσας κάτω από τον
φεγγίτη.



Στην περίπτωση του σχήματος 12, εάν δεν είναι δυνατή (λόγω περιορισμένου ύψους) η
τοποθέτηση της προηγούμενης τραβέρσας θα πρέπει να τοποθετηθεί οροφή μικρού πλάτους
(οριζόντιος υαλοπίνακας SECURIT πάνω από την πόρτα) και στοιχεία ακαμψίας στα AC, BD

Σχήμα 4

Σχήμα 5
ενιαία σε όλο το ύψος.
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Σχήμα 6

Σχήμα 8

Σχήμα 9

Σχήμα 7

Σχήμα 10
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Σχήμα 11
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Σχήμα 12

Σχήμα 13

a

b
Σχήμα 14

38

c

ΕΛΟΤ

31838
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

Παράρτημα B
Κριτήρια επιλογής εγχρώμων μονών ή πολλαπλών υαλοπινάκων από πλευράς
αντοχής τους σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις
Β.1. Γενικά - Κρίσιμες Αποκλίσεις θερμοκρασίας (ΚΑΘ)
Πάντοτε οι υαλοπίνακες υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας θα θερμανθούν τόσο περισσότερο όσο
μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή τους απορρόφηση.
Στην περίπτωση που υπάρχουν μόνιμες ή περιστασιακές σκιάσεις θα προκληθούν στους υαλοπίνακες
αποκλίσεις θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του (με τις χαμηλότερες στις περιμετρικές πατούρες
τοποθέτησής τους) ικανές να δημιουργήσουν τοπικά εφελκυστικές τάσεις και να προκαλέσουν θραύσεις και
ρηγματώσεις τους, εάν αυτές οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας καταλήξουν σε τιμές που μπορεί να
θεωρηθούν κρίσιμες για τους εξεταζόμενους υαλοπίνακες.
Σημειώσεις αναφορικά με τις Κρίσιμες Αποκλίσεις Θερμοκρασίας (ΚΑΘ)


Οι (ΚΑΘ) προκύπτουν από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του αυτού υαλοπίνακα και
όχι από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που ο
υαλοπίνακας διαχωρίζει.



Οι τιμές των (ΚΑΘ) εξαρτώνται από τον τύπο του υαλοπίνακα και τις συνθήκες τοποθέτησής τους (υλικό
πατούρας και κλίση υαλοπίνακα).



Συνδέονται επίσης με την επεξεργασία ή όχι των ακμών κοπής των υαλοπινάκων. Ανάλογα του είδους
του υαλοπίνακα ένα στρογγύλευμα ή σπάσιμο των γωνιών των ακμών ώστε να μειωθούν τα
ελαττώματα κοπής, δύναται να γίνουν δεκτές υψηλότερες τιμές των (ΚΑΘ).



Αντιστρόφως οι (ΚΑΘ) είναι ασθενέστερες σε ορισμένους υαλοπίνακες (οπλισμένους, πολλαπλούς με
ενδιάμεσες μεμβράνες) όπου η κοπή τους δεν μπορεί να μην παρουσιάζει ελαττώματα.



Όταν υπάρχει υπέρβαση των (ΚΑΘ) σε ορισμένους υαλοπίνακες λόγω ηλιασμού ή παρουσίας
θερμαντικού σώματος σε μικρή απόσταση, θα πρέπει αυτοί να επιλέγονται με βάση τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 3 του παρόντος.



Όταν υπάρχει περίπτωση, να βρεθεί ένας υαλοπίνακας με (ΚΑΘ) μεγαλύτερες των 25°C (με ανωμαλίες
κοπής) ή μεγαλύτερες των 33°C (χωρίς ανωμαλίες κοπής), θα πρέπει αυτός να είναι αυξημένης αντοχής
σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις δηλαδή να είναι του τύπου SECURIT.

Β.2

Παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία Κρίσιμων Αποκλίσεων Θερμοκρασίας

Στους εκτεθειμένους στον ηλιασμό υαλοπίνακες, θα προκύψουν παθολογικές περιπτώσεις ρηγμάτωσης όταν
παρουσιάζονται Κρίσιμες Αποκλίσεις Θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του αυτού υαλοπίνακα, εάν δεν
είναι ανθεκτικός στις θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
Οι αποκλίσεις θερμοκρασίας εξαρτώνται:


από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής (ηλιακή ακτινοβολία, ημερήσιες αποκλίσεις θερμοκρασίας,
άνεμος, προσανατολισμός των όψεων, εποχή, υψόμετρο)



από το είδος και τη σύνθεση των υαλοπινάκων (αριθμός των επιμέρους υαλοπινάκων, ενεργειακά
χαρακτηριστικά του, τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ)



από το είδος του υλικού της πατούρας όπου τοποθετούνται ως και από το περιβάλλον αυτής (θερμική
αδράνεια)
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από την κλίση των υαλοπινάκων ως προς την οριζόντια



από το είδος και τη μορφή των τοιχωμάτων απέναντι και γύρω από τους υαλοπίνακες σχήματα 17 έως
19.



από τις δημιουργούμενες σκιάσεις επί των υαλοπινάκων



από διάφορες ειδικές περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες όπως: i) συρόμενοι ή
επάλληλοι υαλοπίνακες, ii) υαλοπίνακες εκ των υστέρων χρωματισμένοι μερικώς ή ολικώς, iii)
υαλοπίνακες με επικολλημένα εσωτερικά διάφορα διαφημιστικά ή με επικολλημένες μεμβράνες
διαφόρων τύπων, iv) υαλοπίνακες εκτεθειμένοι στην επίδραση θερμαντικής πηγής.

Κλιματικές συνθήκες περιοχής
Θεωρούνται ότι είναι εκτεθειμένοι σε ηλιασμό οι κατακόρυφοι υαλοπίνακες ή αυτοί που εξομοιούνται με
κατακόρυφους (στην περίπτωση που σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη ή ίση των 60° με την οριζόντια) των
οποίων η κάθετος προς αυτούς περιλαμβάνεται στη διαγραμμισμένη γωνία ΑΟΒ του σχήματος 1 εκτός εάν
είναι πλήρως και μόνιμα προστατευμένοι από τον ήλιο. Οι υαλοπίνακες των οποίων η κλίση τους ως προς
την οριζόντια είναι μικρότερη των 30° θεωρούνται και αυτοί ότι υφίστανται τον ηλιασμό.
Το είδος και η σύνθεση των υαλοπινάκων
Κάθε στοιχείο υαλοπίνακα (απλού ή πολυσύνθετου) προσδιορίζεται από τα αυθύπαρκτα ενεργητικά του
χαρακτηριστικά (συντελεστές απορρόφησης ανάκλασης, διαπέρασης).
Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται για κάθε όψη του στοιχείου
1. Υαλοπίνακες με ττυρολυτική επιφανειακή επικάλυψη
Πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η θέση της επικαλυπτικής στρώσης και η εκπεμπτικότητά* της
ανάλογα με την τοποθέτηση του υαλοπίνακα ως προς το εξωτερικό.
Οι πολλαπλοί υαλοπίνακες με επικαλυπτική στρώση σε επαφή με την ενδιάμεση μεμβράνη ή ορισμένοι
πολλαπλοί υαλοπίνακες διαμορφωμένοι με υαλοπίνακες διαφόρων αποχρώσεων, θα θεωρούνται ως
απλοί υαλοπίνακες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα της θέσης τοποθέτησης.
Στο επόμενο σχήμα 2 δίδονται παραδείγματα θέσης τοποθέτησης των επιφανειακών επικαλύψεων.
Το είδος του υλικού της πατούρας όπου τοποθετούνται ως και το περιβάλλον αυτής (θερμική αδράνεια,
σχήματα 3 έως 16)
Οι θερμικές συνθήκες στα περιμετρικά άκρα των υαλοπινάκων, εντός της πατούρας και πλησίον αυτής
διαφέρουν αισθητά των αντιστοίχων συνθηκών που επικρατούν στην υπόλοιπη επιφάνεια των
υαλοπινάκων.
Οι δημιουργούμενες θερμικές καταπονήσεις είναι τόσο περισσότερο σημαντικές όσον:


μεγαλύτερη είναι η θερμική* αδράνεια της πατούρας από αυτή του υαλοπίνακα



ο υαλοπίνακας είναι λιγότερο θερμομονωτικός από το υλικό που αποτελεί την πατούρα



το εύρος της ημερήσιας απόκλισης της θερμοκρασίας είναι σημαντικό

Οι πατούρες από πλευράς υλικών διαμόρφωσης τους διακρίνονται σε τρεις τύπους ως προς τη θερμική*
τους αδράνεια.
* Σημείωση αναφορικά με την έννοια της θερμικής αδράνειας (Θ-Α)
Είναι πάντοτε μία ασαφής έννοια που δεν μπορεί να εκφρασθεί με αριθμούς και τύπους. Πρόκειται για
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έναν ποιοτικό χαρακτηρισμό που δεν μετριέται με ένα αριθμό τουλάχιστον από πρακτικής πλευράς ή
πλευράς κανονισμών.
Για τον λόγο αυτόν εισάγεται από τους κανονισμούς η έννοια της κατηγορίας της θερμικής αδράνειας της
οποίας ο χαρακτηρισμός γίνεται σε συνάρτηση με τη μάζα και την επιφάνεια των τοιχωμάτων. Τα
στοιχεία που επηρεάζουν τη θερμική αδράνεια είναι:


ο συντελεστής απορρόφησης των τοιχωμάτων



η επιφανειακή θερμική αγωγιμότητα του υλικού ακόμα δε περισσότερο, το γινόμενο αυτής της
αγωγιμότητας με τη θερμοχωρητικότητα (γινόμενο της ειδικής θερμότητας με τη μάζα του) και τούτο
γιατί με τη μεταβολή της θερμότητας ro γινόμενο αυτό. είναι που συμβάλλει στην αποτελεσματική
αδράνεια του υλικού.

Η (Θ.Α.) είναι συνάρτηση από τη μια μεριά της ικανότητας των τοιχωμάτων, στο να αποθηκεύουν
θερμότητα, δηλαδή συνάρτηση της μάζας τους και από την άλλη μεριά της ικανότητας των τοιχωμάτων,
αν αποδίδουν θερμότητα από την επιφάνεια τους, με μία ορισμένη απόκλιση χρόνου, που φθάνει τις 8 με
10 ώρες.
Η κλίση του υαλοπίνακα ως προς την οριζόντια
Ανάλογα της κλίσης του υαλοπίνακα ως προς την οριζοντία, θα πρέπει ένα μέρος λίγο ή πολύ σημαντικό
των καταπονήσεων που προέρχονται από το ίδιο βάρος, να επιπροστεθεί στις θερμοκρασιακές
καταπονήσεις.
Με βάση την κλίση του υαλοπίνακα ως προς την οριζοντία, οι υαλοπίνακες διακρίνονται:


στους κατακόρυφους ή στους εξομοιούμενους με τους κατακόρυφους όταν η γωνία της κλίσης είναι
μεγαλύτερη των 60°



στους υαλοπίνακες με κλίση όταν η σχηματιζόμενη γωνία με την οριζόντια είναι μεταξύ των 60° και
30°



στους οριζόντιους υαλοπίνακες όταν η γωνία της κλίσης είναι μικρότερη των 30°

Για τους ανοιγόμενους υαλοπίνακες, μετριέται η γωνία κλίσης όταν αυτοί είναι σε θέση κλειστή.
Το είδος και η μορφή των τοιχωμάτων (σταθερών και κινητών) γύρω από τους υαλοπίνακες


Η παρουσία πετασμάτων (STORES)

Πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία πετασμάτων, τόσο από πλευράς ενεργητικών
χαρακτηριστικών (συντελεστές απορρόφησης, ανάκλασης, διαπέρασης), όσο και από πλευράς υλικού
και τρόπου τοποθέτησής τους.
Σημαντική παράμετρος είναι ο αερισμός της ενδιάμεσης στρώσης αέρα μεταξύ υαλοπινάκων και
πετασμάτων, έστω και εάν πρόκειται για υφασμάτινα πετάσματα. Πετάσματα από μεταλλικές κινητές
περσίδες, πρέπει να απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των 5 cm από τον υαλοπίνακα.
Στην περίπτωση υαλοπινάκων που δεν είναι ανθεκτικοί στις θερμικές καταπονήσεις (δεν είναι τύπου
SECURIT), τα πετάσματα δεν θα πρέπει να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε επαφή με τους
υαλοπίνακες.
Εσωτερικό πέτασμα σε διπλωμένη θέση που δεν αποκαλύπτει πλήρως τον υαλοπίνακα, θα πρέπει να
θεωρείται ότι είναι αδιαφανές τοίχωμα.
Η επίδραση των κατακόρυφων κινητών πετασμάτων στην συμπεριφορά των υαλοστασίων απέναντι
στον ηλιασμό λαμβάνεται όταν τα πετάσματα είναι μισο-κατεβασμένα.
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Στην περίπτωση που δεν δίδονται τα ενεργητικά τους χαρακτηριστικά από τους κατασκευαστές, θα
πρέπει στο στάδιο προμελέτης να λαμβάνονται τιμές Standard της:
i)

απορρόφηση: 50%

ii)

ανάκλαση: 40%

iii) διαπέραση: 10%
Σε χώρους όπου απαιτείται πλήρης συσκότιση (αίθουσες π.χ. προβολών) για τους υπολογισμούς των
επιπτώσεων του ηλιασμού επί των υαλοπινάκων πρέπει τα πετάσματα STORES να είναι μαύρα με
συντελεστές.
i)

Απορρόφηση: 90%

ii)

Ανάκλαση: 10%

iii)

Διαπέραση: 0

2. Υαλοπίνακες μπροστά αδιαφανή στοιχεία
Οι υαλοπίνακες που είναι εκτεθειμένοι στον ηλιασμό και βρίσκονται έστω και μερικώς μπροστά από
αδιαφανές στοιχείο όπως π.χ. δοκός, υποστυλώματα, χαμηλούς τοίχους, χαμηλά έπιπλα, ράφια με
στοιβαγμένα DOSSIERS, μετώπες ψευδοροφών σε απόσταση από τους υαλοπίνακες, χαμηλό χώρισμα
βιτρίνας, έπιπλο που καλύπτει θερμαντικό σώμα, θα πρέπει ανάλογα των ενεργητικών χαρακτηριστικών
τους να διαθέτουν μεγάλη αντοχή στις θερμικές καταπονήσεις και στις θερμικές κρούσεις, εκτός εάν αυτά
τα αδιαφανή στοιχεία έχουν μειωμένες διαστάσεις, είναι αρκετά απομακρυσμένα από τους υαλοπίνακες
και υπάρχει δυνατότητα αερισμού του ενδιάμεσου κενού, (βλέπε ενδεικτικές περιπτώσεις στα σχήματα
17 έως 19).
Δημιουργούμενες σκιάσεις επί των υαλοπινάκων
Οι σκιάσεις που δημιουργούνται επί των υαλοπινάκων από την παρουσία ηλιοπετασμάτων, πλακών σε
πρόβολο, μπαλκονιών, βεραντών με τα υαλοστάσια σε εσοχή, λαμπάδων τοίχων, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και να εξετάζεται εάν οι υαλοπίνακες δύνανται να δεχθούν τις θερμοκρασιακές
καταπονήσεις που προκύπτουν από τις αποκλίσεις θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων του αυτού
υαλοπίνακα. Στο σχήμα 20 δίδονται οι διάφορες περιπτώσεις σκίασης από τις οποίες, της άνω σειράς
δεν θεωρούνται επικίνδυνες για διαφορική θέρμανση τον υαλοπίνακα, της μεσαίας παρουσιάζουν
κάποιους κινδύνους και της κάτω σειράς είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει προβλήματα στον
υαλοπίνακα από διαφορική θέρμανση και κυρίως από θερμική κρούση, τα οποία προβλήματα θα γίνουν
πλέον έντονα όταν· υπάρχουν ανωμαλίες και δόντια στις ακμές (τσιμπίδιασμα στα σόκορα).
Ειδικές περιπτώσεις


Συρόμενοι ή επάλληλοι υαλοπίνακες
Οι υαλοπίνακες επί συρομένων υαλοστασίων ή δυνάμενων λόγω λειτουργίας τους να τοποθετηθούν
μπροστά από άλλο υαλοπίνακα παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στους κινδύνους
θραύσης από θερμικές καταπονήσεις.
Το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση στα συρόμενα υαλοστάσια (παραθύρων μπαλκονοθυρών) που
είναι μερικώς ή πλήρως ανοικτά, να αποτελούν ένα τετραπλό υαλοπίνακα (δύο επάλληλοι
θερμομονωτικοί) με τον ενδιάμεσο κενό, πολύ λίγο αεριζόμενο, να παρουσιασθούν σε αυτά
υπερθερμάνσεις και θραύσεις των υαλοπινάκων. Παρόμοια περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
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Έχουν όλες τις πιθανότητες να θραυσθούν από θερμοκρασιακές καταπονήσεις (εμπόδιση της ροής
θερμότητας να διαχυθεί προς τα μέσα) εάν δεν είναι υψηλής θερμικής αντοχής.


Υαλοπίνακες με επικολλημένες εκ των υστέρων μεμβράνες διαφόρων τύπων
Θα πρέπει για κάθε μεμβράνη που θα επικολληθεί να δίδεται από τον κατασκευαστή η επαύξηση του
συντελεστή απορρόφησης που θα επέλθει στον υαλοπίνακα ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
θραύσης.



Υαλοπίνακες εκτεθειμένοι στην επίδραση θερμαντικής πηγής
Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να αποφεύγεται να υφίστανται οι υαλοπίνακες την άμεση και τοπική
επίδραση θερμικής ακτινοβολίας.
Υαλοπίνακες που δέχονται υπό γωνία θερμό αέρα από θερμαντική πηγή ή παράλληλα προς τον
υαλοπίνακα σε απόσταση μικρότερη των 20 cm πρέπει να είναι αυξημένης αντοχής σε
θερμοκρασιακές καταπονήσεις όταν:

Β.3

i)

υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

ii)

η θερμοκρασία του αέρα ευθύς αμέσως μετά από τα στόμια, είναι μεγαλύτερη των 40°C.

iii)

Η ταχύτητα ροής του αέρα είναι μεγαλύτερη εκείνης με την οποία έχει συμβατικά καθορισθεί
ο συντελεστής εναλλαγής με μετάβαση (περίπου 20 cm ανά δευτερόλεπτο) οπότε αλλάζει και η
τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ του υαλοπίνακα (γίνεται μεγαλύτερος).

Επιλογή υαλοπινάκων με βάση τους επιτρεπόμενους συντελεστές απορρόφησης

Με βάση τους συντελεστές απορρόφησης των επομένων Πινάκων 20 έως 23, εφόσον δεν υπάρχει
υπέρβαση αυτών, η επιλογή των υαλοπινάκων δύναται να περιορίζεται σε αυτούς που δεν έχουν αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές απαιτήσεις, δηλαδή υαλοπίνακες RECUITS με την προϋπόθεση ότι:


το υψόμετρο που βρίσκονται οι υαλοπίνακες είναι μικρότερο των 1000 m



εφόσον υπάρχουν εσωτερικά STORES (συνήθως μεταλλικές περσίδες) αυτές βρίσκονται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 5 cm από τον υαλοπίνακα, αεριζόμενες από τις τρεις πλευρές



εκτός εάν ειδικά δεν αναφέρεται, οι υαλοπίνακες δεν έχουν ειδική επεξεργασία των ακμών κοπής



υπάρχει περίπτωση να προκληθούν σκιάσεις επί των υαλοπινάκων



εφόσον υπάρχουν εξωτερικές περσίδες αυτές δεν είναι σε επαφή με τους υαλοπίνακες.
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Πίνακας 20

Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων
Κλίση

(1)

β>60"
β>60"

30"> β < 60"

Είδος
Μονολιθικοί

(2)

Πολλαπλοί (3)

Θερμική αδράνεια πατούρας

(4)

Στήριξη

Χαμηλή Τύπος Α

Μέση Τύπος Β

Υψηλή Τύπος C

Περιμετρική άλλου
είδους

75

58

42

56

42

26

Περιμετρική άλλου
είδους

61

44

32

42

28

16

Περιμετρική
άλλου είδους

36

22

14

22

8

***

Πολλαπλοί (3)

(1)

βλέπε παράγραφο 2.4

(2)

που αποτελείται από ένα υαλοπίνακα

(3)

που αποτελείται από δύο ή περισσότερους υαλοπίνακες με ενδιάμεσες συνθετικές μεμβράνες

(4)

βλέπε παράγραφο 2.3

*** υποχρεωτικά πρέπει να είναι ο υαλοπίνακας υψηλής αντοχής στις θερμικές κρούσεις

Επιλογή απλών ή πολλαπλών υαλοπινάκων με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφησης του Πίνακα
2, ώστε εφόσον δεν υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης υαλοπινάκων με αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις
Πίνακας 21
Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων
Κλίση

β≥60

ο

Είδος

Μονολιθικοί (2)
Πολλαπλοί (3)

Θερμική αδράνεια πατούρας (4)
Στήριξη

Χαμηλή και ΕΚΥ

Μέση

Εξωτερική

Εσωτερική

Εξωτερική

Εσωτερική

I

II

I

II

I

II

I

II

Περιμετρική
άλλου είδους

41

54

27

39

35

44

11

21

27

38

14

25

23

29

***

7

Περιμετρική
άλλου είδους

31

54

18

39

25

44

***

21

18

38

***

25

14

29

***

7

Για 1,2,3,4 και *** βλέπε πίνακα 20
ΕΚΥ: Εξωτερικοί κολλητοί υαλοπίνακες.
Ένδειξη Ι: σημαίνει ότι οι τιμές αναφέρονται σε υαλοπίνακες με ακμές όπως προκύπτουν από το κόψιμο.
Ένδειξη ΙΙ: σημαίνει ότι οι τιμές αναφέρονται σε υαλοπίνακες με στρογγυλεμένες ακμές κοψίματος.
Οι τιμές των πολλαπλών υαλοπινάκων στη στήλη ΙΙ αναφέρονται σε υαλοπίνακες κατασκευασμένους σε σταθερές διαστάσεις, με τις
ακμές των επιμέρους στοιχείων στρογγυλεμένες.
Όπου στις στήλες αναφέρεται Εξωτερική ή Εσωτερική τούτο σημαίνει ότι πηχάκι σχηματισμού της πατούρας τοποθετείται εξωτερικά
ή εσωτερικά.

Επιλογή θερμομονωτικών υαλοπινάκων χωρίς πρόσθετες ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώσεις (σχήμα 97)
με ή χωρίς προς το εσωτερικό περσίδες, με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφοσης του πίνακα, ώστε
εφόσον δεν υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης επιμέρους υαλοπίνακες με αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις.

44

31844
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

Πίνακας 22
Χαρακτηριστικά υαλοπινάκων
Συντελεστής
θερμοπερατότητας Κ

Θερμική αδράνεια πατούρας
Εξωτερική

Είδος

Στήριξη

β≥60

Μονολιθικοί

ο

Πολλαπλοί
1,6<K<2,3
β≥60

(2)

Μονολιθικοί

(3)

(2)

ο

Πολλαπλοί

(3)

Εξωτερική

Εσωτερική

Χαμηλή και ΕΚΥ

2

W/m K
2,3<K<2,7

Εσωτερική

(4)

Μέση

I

II

I

II

I

II

I

II

Περιμετρική
άλλου είδους

40

49

21

32

32

41

11

16

28

36

10

19

22

27

***

***

Περιμετρική
άλλου είδους

31

49

13

32

24

41

***

16

19

36

***

19

14

27

***

***

Περιμετρική
άλλου είδους

37

47

18

28

32

39

9

13

26

35

7

16

23

26

***

***

Περιμετρική
άλλου είδους

29

47

10

28

24

39

***

13

18

35

***

16

15

26

***

***

Βλέπε πίνακα 21 για την επεξήγηση των διαφόρων ενδείξεων όπως και για τους όρους “Εξωτερική”,
“Εσωτερική”
Επιλογή θερμομονωτικών υαλοπινάκων με πρόσθετες ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώσεις (σχήμα 97) με ή
χωρίς προς το εσωτερικό περσίδες, με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφοσης του πίνακα, ώστε
εφόσον δεν υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης επιμέρους υαλοπίνακες με αυξημένες
αντοχές σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
Πίνακας 23
Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες
Απλοί
υαλοπίνακες

Χωρίς στρώση ελαφριάς
εκπεμπτικότητας

Με στρώση ελαφριάς
εκπεμπτικότητας

Μονολιθικοί (2)

20

14

***

Πολλαπλοί (3)

17

-

-

Μονολιθικοί ή πολλαπλοί

24

20

***

Για

(2) (3)

,

και *** βλέπε Πίνακα 20

Επιλογή απλών, πολλαπλών ή θερμομονωτικών υαλοπινάκων σε συρόμενα οριζοντίως ή κατακορύφως
υαλοστάσια χωρίς περσίδες με βάση τις τιμές των συντελεστών απορρόφησης του Πίνακα, ώστε εφόσον δεν
υπερβαίνονται, δεν υπάρχει ανάγκη χρησιμοποίησης υαλοπινάκων με αυξημένες αντοχές σε θερμοκρασιακέ;
καταπονήσεις.
B.4

Παραδείγματα επιλογής απλών, πολλαπλών ή θερμομονωτικών υαλοπινάκων χωρίς
περαιτέρω διερεύνηση εάν πρέπει να είναι αυξημένης αντοχής σε θερμοκρασιακές
καταπονήσεις

Τα παραδείγματα που δίδονται με τους επόμενους Πίνακες αναφέρονται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης
υαλοπινάκων RECUITS σύμφωνα με τις επόμενες προϋποθέσεις:


οι υαλοπίνακες τοποθετούνται σε πατούρες σε όλη την περίμετρο τους



εάν υπάρχουν εσωτερικά STORES (περσίδες) αυτές βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 cm
από τον υαλοπίνακα και ότι αερίζονται στις τρεις πλευρές
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εάν υπάρχουν εξωτερικές περσίδες, αυτές δεν είναι σε επαφή με ους υαλοπίνακες



υπάρχουν περιπτώσεις να προκληθούν σκιάσεις επί των υαλοπινάκων



το υψόμετρο που βρίσκονται οι υαλοπίνακες είναι μικρότερο των 1000 m

ΕΛΟΤ

Τα στοιχεία των Πινάκων 24 και 25 που αναφέρονται στους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες δεν ισχύουν για
την περίπτωση όπου η στρώση ελαφριάς εκπεμπτικότητας είναι τοποθετημένη στην όψη 3 όπως στο σχήμα
2 e. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δίδονται διευκρινήσεις από τον Κατασκευαστή αναφορικά με τις
αντοχές του σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις.
Πίνακας 24
Τύπος
υαλοστασίων

Θερμική
αδράνεια
πατούρας
υαλοστασίου

Δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν τύποι υαλοπινάκων χωρίς περαιτέρω
διερεύνηση ως προς τις αντοχές τους, σε θερμοκρασιακές
καταπονήσεις
Κρύσταλλα λευκά max 25 mm

Χαμηλή

(1)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 666-4
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 444-4*
Κρύσταλλα λευκά max 10 mm με ανακλαστική πυρολυτική στρώση

Κατακόρυφα
Όχι συρόμενα
υαλοστάσια
(6)

Κρύσταλλα λευκά max 19 mm
Μέση

(2)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 55-2
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 666-4*
Κρύσταλλα λευκά max 10 mm με ανακλαστική πυρολυτική στρώση
Κρύσταλλα λευκά max 15 mm

Υψηλή (3)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 44-4
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 444-2*
Κρύσταλλα λευκά max 10 mm με ανακλαστική πυρολυτική στρώση

Συρόμενα
υαλοστάσια (6)
(1) (2) (3)

,

,

Κρύσταλλα λευκά max 10 mm
Χαμηλή

(1)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 44-2
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max 66-2*

βλέπε παράγραφο 2.3. αναφορικά με τους τύπους πατούρας ως προς τη θερμική τους αδράνεια

* όπου υπάρχει αστερίσκος, σημαίνει ότι οι πολλαπλοί υαλοπίνακες κατασκευάζονται σε σταθερές
διαστάσεις και έχουν τις ακμές των επιμέρους στοιχείων στρογγυλεμένες
(6)

Πρόκειται για υαλοπίνακες που υπάρχει περίπτωση να βρεθούν ο ένας επί του άλλου, χωρίς δυνατότητα
αερισμού ενδιάμεσου κενού

Παραδείγματα επιλογής απλών ή πολλαπλών υαλοπινάκων με ή χωρίς περσίδες προς το εσωτερικό
ανάλογα του τύπου του υαλοστασίου και ανάλογα της θερμικής αδράνειας της πατούρας τοποθέτησής τους.
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Πίνακας 25
Τύπος
υαλοστασίου

Θερμική
αδράνεια
πατούρας
υαλοστασίου

Δυνάμενοι να χρησιμοποιηθούν τύποι υαλοπινάκων χωρίς περαιτέρω διερεύνηση ως
προς τις αντοχές τους, σε θερμοκρασιακές καταπονήσεις

Εξωτερικός υαλοπίνακας
Ι

Κατακόρυφα
Όχι συρόμενα
υαλοστάσια
(6)

Εσωτερικός υαλοπίνακας

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm

Ι

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
66-2 ή 333-4

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
66-2 ή 333-4

Κρύσταλλα λευκά (4) με πρόσθετη
ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώση
στην όψη 2 (σχήμα 97d)

Ι

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
33-2

Κρύσταλλα λευκά (4) max 10 mm
Χαμηλή (I)

Ι

Ι
Ι

Ι
Μέση (2)
Συρόμενα
υαλοστάσια

Χαμηλή (Ι)

Κρύσταλλα λευκά max 8 mm με
ανακλαστική πυρολιτική στρώση (5)

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*
Ι

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*
Κρύσταλλα λευκά (4) max 19 mm

Κρύσταλλα λευκά (4) max 15 mm
Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακες max
66-2 ή 333-4

Ι

Κρύσταλλα λευκά με πρόσθετη
ελαφριάς εκπεμπτικότητας στρώση
στην όψη 2

Ι

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας
max 33-2*

II

Κρύσταλλα λευκά (4) max 12 mm

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
66-2 ή 333-4*
Κρύσταλλα λευκά (4) max 8 mm

Ι

Κρύσταλλα λευκά max 8 mm με
ανακλαστική πυρολιτική στρώση (5)

Ι

Κρύσταλλα λευκά max 6 mm

Ι

Κρύσταλλα λευκά max 6 mm

II

Κρύσταλλα λευκά max 10 mm

II

Κρύσταλλα λευκά max 10 mm

II

Πολλαπλοί λευκοί υαλoπίνακες max
55-2*

ΙΙ

Πολλαπλοί λευκοί υαλοπίνακας max
55-2*

Για (Ι), (2), (3), (4),(5), (6) και * βλέπε Πίνακα 24
Για ένδειξη I και II βλέπε Πίνακα 21

Παράδειγμα επιλογής θερμομονωτικών υαλοπινάκων με περσίδες προς το εσωτερικό ανάλογα του τύπου
του υαλοστασίου και ανάλογα της θερμικής αδράνειας της πατούρας τοποθέτησής τους:

Βοράς

Σχήμα 1

Σχήμα 2

47

31847

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009

©

ΕΛΟΤ

Τύπος Α: πατούρες χαμηλής θερμικής* αδράνειας
Αι: Θερμομονωμένη πατούρα

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Πατούρα ξύλινου υαλοστασίου

Πατούρα υαλοστασίου από συνθετικό υλικό
(PVC)

Α2: Πατούρες ελαφρά αγώγιμες

Σχήμα 5

Σχήμα 6

Πατούρα ανοιγόμενου χαλύβδινου
υαλοστασίου, λεπτών διατομών

Πατούρα ανοιγόμενου υαλοστασίου αλουμινίου με ή
χωρίς διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών

Σχήμα 7

Σχήμα 8

Πατούρα ανοιγόμενου
υαλοστασίου αλουμινίου
με ή χωρίς διάταξη
διακοπής θερμικών
γεφυρών

Πατούρα σταθερού υαλοστασίου αλουμινίου
λεπτών διατομών με ή χωρίς διάταξη διακοπής
θερμικών γεφυρών και χωρίς επαφή με
οικοδομικά στοιχεία ή μεταλλικό σκελετό

A3: Πατούρες υαλοπινάκων εξωτερικά κολλημένων

Σχήμα 9 - Υαλοπίνακες κολλημένοι εσωτερικά σε φέροντα στοιχεία αλουμινίου
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Τύπος Β: Πατούρες μέσης θερμικής αδράνειας
Β1: Πατούρες υαλοστασίων διατομών μεγάλου πάχους
Β2: Πατούρες σταθερών υαλοστασίων αλουμινίου ή χάλυβος, σε επαφή με οικοδομικά στοιχεία ή
μεταλλικό σκελετό διατομών μεγάλου πάχους

Σχήμα 10 - Πατούρα σταθερού ή ανοιγόμενου υαλοστασίου από χαλύβδινες διατομές μεγάλου
πάχους

Σχήμα 11 - Πατούρα υαλοστασίου αλουμινίου με ή χωρίς διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών,
στερεούμενου (έστω και κατά το ένα άκρο) απ" ευθείας σε τοίχο ή σε πατούρα σκυροδέματος

Σχήμα 12 - Πατούρα υαλοστασίου αλουμινίου με ή χωρίς διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών,
στερεούμενου (έστω και κατά το ένα άκρο) απ' ευθείας σε ένα τοίχο ή σε σχηματιζόμενη γωνία από
τοίχο ή σε πατούρα σκυροδέματος

Σχήμα 13 - Πατούρα σταθερού υαλοστασίου αλουμινίου ή χάλυβος λεπτών διατομών με ή χωρίς
διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών, σε επαφή με χαλύβδινο σκελετό βαριάς κατασκευής, έστω
κατά τη μία πλευρά του υαλοπίνακα

Σχήμα 14 - Πατούρα σταθερού υαλοστασίου αλουμινίου ή χάλυβος λεπτών διατομών με ή χωρίς
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διάταξη διακοπής θερμικών γεφυρών, σε επαφή με χαλύβδινο σκελετό βαριάς κατασκευής, έστω
κατά τη μία πλευρά του υαλοπίνακα
Τύπος C: Πατούρες υψηλής θερμικής αδράνειας

Σχήμα 15 - C1 Πατούρα διαμορφωμένη σε ανόργανα υλικά (σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, λιθοδομή)

Σχήμα 16 - C2 Μεταλλική πατούρα υαλοπίνακα τοποθετούμενη σε εγκοπή σε ανόργανα υλικά (έστω
κατά τη μια πλευρά του υαλοπίνακα)

Σχήμα 17

Σχήμα 18

Σχήμα 19

Στις κατακόρυφες τομές των σχημάτων 1 7 , 1 8 κ α ι 1 9 , ο ι υ α λ ο π ί ν α κ ε ς θεωρούνται ότι είναι
μπροστά από ένα «αδιαφανές τοίχωμα» εάν di<0,8m με hi≥0,5 di±0,02m ή εάν d2<h2
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Στο σχήμα 19α (οριζόντια τομή του σχήματος 19) ο υαλοπίνακας θεωρείται ότι είναι μπροστά από
τοίχωμα» εάν d3<h3.

« αδιαφανές

Σχήμα 20
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1288.01

Glass in building. Determination of the bending strength of glass. – Part 1:
Fundamentals of testing glass -- Ύαλος για δομική χρήση - Προσδιορισμός
αντοχής υάλου σε κάμψη - Μέρος 1: Βασικές αρχές για δομικές υάλου

ΕΛΟΤ EN 12898

Glass in building. Determination of the emissivity -- Ύαλος για δομική χρήση
- Προσδιορισμός ικανότητας εκπομπής

EN 1748-1

Glass in building - Special basic products - Part 1: Borosilicate glasses -Δομική ύαλος. Ειδικά βασικά προϊόντα. Μέρος 1: Βοριοπυριτικά κρύσταλλα.

EN 12898

Glass in building - Determination of the emissivity -- Ύαλος για δομική χρήση
- Προσδιορισμός ικανότητας εκπομπής

EN 12150-1

Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part
1: Definition and description -- Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά
σκληρυμένο ασβέστιο-νάτριο-πυριτικό γυαλί ασφάλειας - Μέρος 1: Ορισμός
και περιγραφή

EN 12337-1

Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description -- Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυμένη
χημικά – Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

EN 1863-1

Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description. -- Δομική ύαλος. Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος
ενισχυμένη θερμικά. Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή
Testing of acoustics in buildings; airborne impact and sound insulation;
measurement of level difference -- Eλεγχοι ακουστικής κτιρίων. Ηχομόνωση
έναντι αερομεταφερομένου και κρουστικού θορύβου. Μέτρηση στάθμης
απόσβεσης

DIN 52210-6

ΕΛΟΤ EN 673/Α3

Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value).
Calculation method -- Δομική ύαλος. Προσδιορισμός της θερμικής
μετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος υπολογισμού

ΕΛΟΤ EN 674

Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value). Guarded
hot plate method -- Δομική ύαλος. Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης
(συντελεστής U) - Μέθοδος προστατευομένου θερμού δακτυλίου

ΕΛΟΤ EN 356

Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance
against manual attack -- Δομική ύαλος. Υαλοπίνακες ασφαλείας. Δοκιμές και
ταξινόμηση της αντοχής έναντι κτυπήματος με το χέρι.

ΕΛΟΤ EN 13541

Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance
against explosion pressure -- Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια
ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης

ΕΛΟΤ EN 1063

Glass in building. Security glazing. Testing and classification of resistance
against bullet attack -- Υαλοπίνακες ασφαλείας - Δοκιμές και ταξινόμηση της
αντίστασης έναντι προσβολής από σφαίρα

ΕΛΟΤ EN 1096-1

Glass in building. Coated glass. Definitions and classification -Επικαλυμμένοι υαλοπίνακες: Ορισμοί, ταξινόμηση, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 410

Glass in building. Determination of luminous and solar characteristics of
glazing -- Δομική ύαλος. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών φωτεινότητας
και φάσματος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων.
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ΕΛΟΤ EN 572-1 Ε2

Glass in building. Basic soda lime silicate glass products. Definitions and
general physical and mechanical properties -- Υαλος για δομική χρήση Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο - Μέρος 1: Ορισμοί και
γενικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες

ΕΛΟΤ EN 675

Glass in building. Determination of thermal transmittance (U value). Heat
flow meter method --- Υάλος δομικών εφαρμογών. Προσδιορισμός
θερμοπερατότητας (συντελεστής U) με χρήση θερμοροομέτρου.

DIN 4108 Beiblatt

Θερμική μόνωση και εξοικονόμηση ενεργείας στα κτίρια.

VDI 2078

Υπολογισμός ψυκτικού φορτίου σε κλιματιζόμενα δωμάτια

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
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Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0807-02 «Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-02, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 αφορά στον καθορισμό των ποιοτικών
χαρακτηριστικών μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό, των κριτηρίων επιλογής και
αποδοχής ως και των κανόνων έντεχνης τοποθέτησης στα εξωτερικά υαλοστάσια (νέα και υφιστάμενα)
πάντοτε σε κατακόρυφα, οριζόντια ή με κλίση πλαίσια αλουμινίου, ξύλου, σιδηρά, PVC,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων και βοηθητικών υλικών, μετά του απαραίτητου
εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού εργαλείων και συσκευών σύμφωνα με το παρόν και τα
υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Οι απαιτήσεις των υλικών των υαλοστασίων στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες καθώς και ο τρόπος
κατασκευής τους όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.
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ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Κριτήρια αποδοχής και επιλογής διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό

4.1

Ποιοτικά χαρακτηριστικά μορφοποίησης διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό

4.1.1 Διπλοί υαλοπίνακες επί νέων υαλοστασίων
α)

Χρησιμοποιούμενοι στη μορφοποίηση υαλοπίνακες

Ανάλογα των απαιτήσεων της Μελέτης του Έργου χρησιμοποιούνται υαλοπίνακες διαφανείς ή έγχρωμοι,
RECUIT ή SECURIT πολλαπλοί ασφαλείας με ενδιάμεσες μεμβράνες.
Στην περίπτωση έγχρωμων υαλοπινάκων χρησιμοποιούνται έγχρωμοι στη μάζα τους ή με επιφανειακή
επικάλυψη ανόργανης σύστασης εφαρμοσμένης με τη μέθοδο της πυρόλυσης.
Κατά τη φάση μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων η επιφανειακή επικάλυψη δύναται να είναι σε μια
από τις τέσσερις πλευρές (Σχήμα 1) ανάλογα πάντοτε των επιδιωκομένων να έχουν συντελεστών
απορρόφησης ανάκλησης, διαπέρασης, ηλιακού συντελεστή και συντελεστή θερμοπερατότητας του
μορφοποιημένου διπλού υαλοπίνακα.
β)

Πάχη επιμέρους υαλοπινάκων

Τα πάχη των υαλοπινάκων προκύπτουν έπειτα από μελέτη αντοχής στην ανεμοπίεση σύμφωνα με το
συνημμένο Παράρτημα 1 στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07-01.
Τα πάχη των επιμέρους υαλοπινάκων δύναται να είναι από 4 έως 12 mm.
Η διαφορά σε πάχη μεταξύ των δύο υαλοπινάκων δύναται να είναι μεγαλύτερη των 2mm χωρίς να υπερβεί
τα 6 mm με την προϋπόθεση ότι:
-

το ενδιάμεσο κενό θα είναι μικρότερο ή ίσο των 10 mm

-

το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι μικρότερο ή ίσο των 10 mm

-

η μικρότερη διάσταση του υαλοπίνακα θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 40 cm

Στην περίπτωση πάχους ενδιάμεσου κενού μεγαλύτερου των 10 mm απαιτείται να γίνει ιδιαίτερη μελέτη.
Στην περίπτωση που απαιτείται οι διπλοί υαλοπίνακες να είναι και ηχομονωτικοί, θα πρέπει πάντοτε να
υπάρχει η ως άνω αναφερόμενη διαφορά σε πάχη.
γ)

Πάχος ενδιάμεσο κενού

Τα συνήθη πάχη του ενδιάμεσου κενού είναι 6,8,10,12 mm, δύναται να φθάσουν και μέχρις 20 mm. Πάντως
για τους θερμομονωτικούς υαλοπίνακες το πάχος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 12 mm. Αντίθετα
για τους αντίστοιχους ηχομονωτικούς τα μεγαλύτερα πάχη είναι αποτελεσματικότερα από ηχομονωτικής
πλευράς.
δ)

Τύποι παρεμβυσμάτων για την δημιουργία του ενδιάμεσου κενού

i. Συνήθης τύπος για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες
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Χρησιμοποιούνται μεταλλικά σωληνωτά παρεμβύσματα κλειστής διατομής (συνήθως ορθογωνικής) από
αλουμίνιο ή γαλβανισμένη λαμαρίνα, που φέρουν στην άνω επιφάνεια τους, προς το εσωτερικό του
κενού σχισμές πάχους 0,2 mm.
Το πάχος των παρεμβυσμάτων είναι πάντοτε μικρότερο κατά 1 mm του πάχους του ενδιάμεσου κενού
ώστε να είναι δυνατό να τοποθετηθεί στεγάνωση μεταξύ αυτού και του υαλοπίνακα (βλέπε σχήμα 2).
ii. Ειδικός τύπος για θερμομονωτικούς και ηχομονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες (σχήμα 7)
Αντί των μεταλλικών σωληνωτών παρεμβυσμάτων, χρησιμοποιείται ειδικό κορδόνι από
POLYISOBUTYLENΕ στο οποίο έχουν ενσωματωθεί κόκκοι πυριτίου για την αφυδάτωση του αέρα του
ενδιάμεσου κενού.
Το κορδόνι, εκτός από παρέμβυσμα, χρησιμοποιείται και ως πρώτο μέτωπο στεγάνωσης.
iii. Ειδικά σωληνωτά μεταλλικά παρεμβύσματα για ηχομονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες.
Πρόκειται για ειδικού τύπου, επί του οποίου παρεμβάλλονται ελαστικά στοιχεία εκατέρωθεν των
πλαϊνών πλευρών του με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυξημένο πλάτος ενδιάμεσου κενού.
ε)

Διαμόρφωση των παρεμβυσμάτων σε κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο

Μορφοποιούνται με διαστάσεις τέτοιες ώστε να υπάρχει πάντοτε περιθώριο τουλάχιστον 0.5 mm για την
περιμετρική στεγάνωση .
Πάντοτε πρέπει να ενισχύονται με ειδικά γωνιακά όπως στα σχήματα 3 και 6.
στ) Πλήρωση των σωληνωτών διατομών του παρεμβύσματος με υλικό αφυδάτωσης του αέρα του
ενδιάμεσου κενού
Προτού διαμορφωθούν σε κλειστό πλαίσιο οι σωληνωτές διατομές πληρούνται με κόκκους πυριτίου ή
προτιμότερο κόκκους ζεόλιθου (πυριτικά άλατα νατρίου ασβεστίου) για την αφυδάτωση του εγκλωβισμένου
αέρα.
Μεταξύ των δύο ειδών κόκκων, πρέπει να προτιμούνται του ζεόλιθου με τους οποίους αποφεύγεται το
φαινόμενο της απώθησης (DESORPTION) υδρατμών προς το ενδιάμεσο κενό, που παρατηρείται με την
αύξηση της θερμοκρασίας στο παρέμβυσμα λόγο έντονης ηλιακής ενέργειας.
Σημείωση: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τοποθετούμενοι κόκκοι δεν επαρκούν για να απορροφήσουν
τους υδρατμούς που ενδεχομένως θα περάσουν στο ενδιάμεσο κενό, δεδομένο ότι η περιμετρική
στεγανωτική κόλληση των διπλών υαλοπινάκων δεν αντέχει στη διαπίδυση υδρατμών που θα προέρθουν
από συγκέντρωση νερού στην κάτω πατούρα των υαλοστασίων.
ζ)

Περιμετρική στεγάνωση των διπλών υαλοπινάκων

Προβλέπεται ένα κορδόνι από μαστίχα POLYSURFURE δύο συστατικών που καλύπτει τον περιμετρικό
αρμό μεταξύ των δύο υαλοπινάκων (Σχήμα 2) και τοποθέτηση πλευρικά των τοιχωμάτων του
παρεμβύσματος μαστίχας BUTYL (Σχήμα 2).
η)

Διοχέτευση αφυδατωμένου αέρα στο ενδιάμεσο κενό των διπλών υαλοπινάκων

Μετά την ολοκλήρωση της περιμετρικής στεγάνωσης διοχετεύεται από οπή (που σφραγίζεται αμέσως)
αφυδατωμένος αέρας με σημείο δρόσου -10οC, o οποίος λόγω της παρουσίας των κόκκων στα
παρεμβύσματα, θα πρέπει να φθάσει να έχει σημείο δρόσου σε 110 με 120 ημέρες -50οCέως -60οC.
Σημείωση: Ονομάζεται σημείο δρόσου ενός διπλού υαλοπίνακα με ενδιάμεσο κενό, η θερμοκρασία που
πρόκειται να ψυχθεί ο αέρας του κενού για να αρχίσουν να εμφανίζονται συμπυκνώσεις υδρατμών στις
επιφάνειες προς το κενό των υαλοπινάκων.
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Το επιδιωκόμενο σημείο δρόσου των -50οC έως -60 οC δίδει ζωή 30 χρόνων στον υαλοπίνακα για να μην
εμφανίσει θαμβώματα από συμπυκνώσεις υδρατμών στο ενδιάμεσο κενό. Η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί στον
απαραίτητο χρόνο, που χρειάζεται το σημείο δρόσου του αέρα του κενού να φθάσει τις θερμοκρασίες γύρω
από τους 0οC μέχρις+5 οC, όπου σε αυτές αρχίζουν να είναι ορατές οι μόνιμες εσωτερικές συμπυκνώσεις, και
τούτο γιατί με την πάροδο του χρόνου γίνεται σε αργό ρυθμό μια μετακίνηση (διαπίδυση) της υγρασίας του
περιβάλλοντος αέρα ή των υδρατμών από συγκέντρωση νερού στην κάτω πατούρα τοποθέτησης, προς το
ενδιάμεσο κενό, δεδομένου ότι η περιμετρική στεγάνωση δεν είναι στεγανή στους υδρατμούς.
θ)

Διαστάσεις κοπής επιμέρους υαλοπινάκων

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
ι)

Διπλοί υαλοπίνακες για τοποθέτησή τους σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 900m

Στην περιμετρική στεγάνωση μεταξύ των δύο υαλοπινάκων φέρουν ειδική βαλβίδα για την εξισορρόπηση
των πιέσεων πριν από την τοποθέτησή τους.
4.1.2 Διπλοί υαλοπίνακες επί υπαρχόντων υαλοστασίων στη θέση απλών
Πρόκειται για την περίπτωση (Σχήματα 8 - 14) όπου οι πατούρες των υαλοστασίων από πλευράς
διαστάσεων, κυρίως πλάτους δεν επιτρέπουν στη θέση μονού υαλοπίνακα, να τοποθετηθεί διπλός.
Χρησιμοποιούνται ειδικά πλαίσια από αλουμίνιο που περιβάλλουν τους διπλούς υαλοπίνακες, με όλα τα
παρεμβύσματα και τις απαραίτητες στεγανώσεις που φέρουν όμως ειδική πλευρική ή προς τα κάτω
προεξοχή για τη στερέωσή τους στο υπάρχον υαλοστάσιο είτε αυτό είναι αλουμινίου, είτε ξύλινο.
4.1.3

Μονοί

υαλοπίνακες

τοποθετούμενοι

εσωτερικά

επί

υπαρχόντων

υαλοστασίων

με

αντίστοιχους μονούς
Ο σύνδεσμος υπάρχοντος και νέου, δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να είναι το υαλοστάσιο
κυρίως ηχομονωτικό, ιδίως μάλιστα εάν τοποθετηθεί ηχοαπορροφητική επένδυση περιμετρικά στο πλαίσιο
μεταξύ των δύο υαλοπινάκων.

4.2

Κριτήρια επιλογής διπλών υαλοπινάκων από τη φάση μελέτης

α) Από πλευράς επιδιωκόμενης άνεσης κατοίκησης
i. Για τη θερμική άνεση πρέπει να
θερμοπερατότητας ο οποίος εξαρτάται:
-

-

επιλέγονται

ανάλογα

του

επιδιωκομένου

συντελεστή

από το πάχος του ενδιάμεσου κενού (όχι μεγαλύτερο των 12 mm)
από την επιφάνεια που έχουν εναποτεθεί ημιαγώγιμα μεταλλικά άλατα (βέλτιστη θέση είναι η
επιφάνεια 3 του σχήματος1)
από την ανακλαστική εξωτερική επιφάνεια

ii. Για την ακουστική άνεση πρέπει να επιλέγονται υαλοπίνακες:
-

με ειδικό ενδιάμεσο παρέμβυσμα (βλέπε παράγραφο 2.1.1 – δ ii. και δ iii. της παρούσης)

-

με διαφορετικά πάχη (βλέπε παράγραφο 2.1.1. - β της παρούσης)

-

με μεγάλο ενδιάμεσο κενό. Στην περίπτωση υπαρχόντων υαλοστασίων, για επαύξηση της
ηχομονωτικής ικανότητας δύναται να επενδυθεί η εσωτερική περιμετρική επιφάνεια του
υαλοστασίου με ηχοαπορροφητικό υλικό (σχήμα 15)

β) Από πλευράς αντοχής σε ανεμοπίεση
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Τα πάχη των υαλοπινάκων θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
γ) Από πλευράς συμπεριφοράς των έγχρωμων διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό στις
θερμοκρασιακές καταπονήσεις (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01).
δ) Από πλευράς επάρκειας διαστάσεων πατούρας τοποθέτησης (βλέπε Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0308-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00)
ε) Από πλευράς προστασίας ατόμων από πτώση και πρόσκρουσης επί διπλών υαλοπινάκων ή από
βανδαλισμούς ή από επιθέσεις με πυροβόλα όπλα (βλέπε παράγραφο 2.12.στ της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-03-08-07-01).

4.3

Βοηθητικά υλικά
υαλοστασίων

ενσωμάτωσης

των

διπλών

υαλοπινάκων

στις

πατούρες

Εμπίπτουν τα όσα ορίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.

4.4

Παραλαβή των διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό - Έλεγχος και αποδοχή

4.4.1

Οι εισαγόμενοι υαλοπίνακες

Ο Ανάδοχος των υαλοπινάκων πρέπει να συνοδεύει τους υαλοπίνακες με επίσημα πιστοποιητικά
εξουσιοδοτημένου οργανισμού ελέγχων , από τα οποία να προκύπτει ότι τα επιμέρους στοιχεία
ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 4.1 της παρούσης , στα κριτήρια επιλογής
της παραγράφου 4.2 και με υπεύθυνες βεβαιώσεις να δηλώνει:
α) ότι πριν από την παραγγελία των υαλοπινάκων, προέβη στο έλεγχο των υαλοστασίων και
διαπίστωσε:
i. ότι δεν παρουσιάζουν διαφορές διαστάσεων μεγαλύτερες των 2 mm στις μετρήσεις δύο
απέναντι πλευρών (ύψη, πλάτη) όταν αυτές γίνονται από πυθμένα σε πυθμένα πατούρας.
ii. ότι δεν παρουσιάζουν διαφορές διαστάσεων μεγαλύτερες των 4 mm στις μετρήσεις των
διαγωνίων που πραγματοποιούνται όταν το πλαίσιο του υαλοστασίου τοποθετηθεί οριζόντια σε
επίπεδη επιφάνεια.
iii. ότι από πλευράς δομής και ακαμψίας τα υαλοστάσια δεν πρόκειται να είναι αίτια:
-

δημιουργίας διατμητικών τάσεων μεταξύ των επί μέρους υαλοπινάκων

-

χαλάρωσης των συγκολλήσεων μεταξύ των υαλοπινάκων

-

συγκέντρωσης νερού στην κάτω πατούρα τοποθέτησής τους

β) ότι κατά τη λήψη των διαστάσεων για την παραγγελία των υαλοπινάκων έλαβε υπόψη του:
i. τα πάχη των τάκων που θα πρέπει να τοποθετηθούν, ή τα πάχη των ελαστικών
παρεμβυσμάτων.
ii. το βάθος που είναι απαραίτητο να εισχωρήσει ο υαλοπίνακας στις πατούρες. (βλέπε
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00).
4.4.2 Εγχώρια μορφοποίηση των υαλοπινάκων
Ο Ανάδοχος, εκτός από τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση,
οφείλει να γνωρίσει στον Εργοδότη, το Εργαστήριο όπου μορφοποιούνται οι διπλοί υαλοπίνακες, ώστε να
έχει τη δυνατότητα των επί τόπου ελέγχων των διάφορων φάσεων συναρμολόγησης και της ποιότητας των
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επιμέρους στοιχείων, σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 4.1 και τα κριτήρια επιλογής
της παραγράφου 4.2 της παρούσης προδιαγραφής.
4.4.3 Επί τόπου δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοθέντων υαλοπινάκων
Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να αποσυνδέσει ένα παραδοθέντα υαλοπίνακα, για να διαπιστώσει τον
τρόπο συνδεσμολογίας του πλαισίου του μεταλλικού παρεμβύσματος όπως επίσης να διαπιστώσει εάν τα
σωληνωτά παρεμβύσματα περιέχουν στο σύνολό τους κόκκους πυριτίου ή ζεόλιθου.
4.4.4 Πιστοποιητικό διάρκειας ζωής του διπλού υαλοπίνακα από πλευράς μη εμφάνισης υδρατμών
στο ενδιάμεσο κενό
Ο Ανάδοχος των υαλοπινάκων είτε είναι εισαγόμενοι, είτε μορφοποιούνται εγχώρια θα πρέπει να δώσει
πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει η διάρκεια ζωής του υαλοπίνακα κατά την οποία δεν θα εμφανίσει
συμπυκνώσεις στο ενδιάμεσο κενό.
Στο ως άνω πιστοποιητικό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να θέση ως προϋπόθεση ισχύος του, ότι δεν θα
υπάρξει περίπτωση να συγκεντρωθούν νερά στη κάτω πατούρα τοποθέτησης των υαλοπινάκων λόγω
αδυναμίας αποστράγγισης αυτής, χωρίς όμως να επικαλεσθεί θέμα αποτελεσματικότητας στεγάνωσης.
4.4.5 Δείγματα επιμέρους υλικών μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων ως και δείγματα
βοηθητικών υλικών τοποθέτησης στις πατούρες των υαλοστασίων
Ο Ανάδοχος μαζί με τους προσκομιζόμενους στο έργο διπλούς υαλοπίνακες οφείλει να παραδώσει στον
Εργοδότη δείγματα όλων των υλικών με τα οποία μορφοποιήθηκε ο υαλοπίνακας όπως και δείγματα υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση στις πατούρες (βλέπε παράγραφο 4.3 της παρούσης
προδιαγραφής).
4.4.6 Έλεγχος των παραδιδομένων στο έργο υαλοπινάκων από πλευράς ταύτισης διαστάσεων των
επιμέρους υαλοπινάκων
Όταν ο ένας υαλοπίνακας προεξέχει του άλλου περισσότερο του 1 mm για μήκη μέχρις 2 m ή 1,5 mm για
μήκη 2 m έως 4 m δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτός, εκτός εάν με κατάλληλο τακάρισμα ή με τα ελαστικά
προκατασκευασμένα παρεμβύσματα, αποφευχθεί η δημιουργία διατμητικών καταπονήσεων μεταξύ των δύο
επιμέρους υαλοπινάκων.
4.4.7 Έλεγχος επιπεδότητας των επιμέρους υαλοπινάκων
Δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν βέλος μεγαλύτερο του 0.5 mm στο μέσο ευθύγραμμου κανόνα κατάλληλου
μήκους που τοποθετείται κατά τις διαγώνιους.

4.5

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο, και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλοπίνακες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Θα πρέπει να
φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόμενο και στεγασμένο χώρο πoυ vα παρέχει ασφάλεια από τηv εv
γέvει δραστηριότητα τoυ Εργoυ και θα μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στους στοιβαγμένους υαλοπίνακες. Γι’αυτό τον λόγο, είναι
απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10 mm τουλάχιστον. Αυτό
το μέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο ανεξάρτητα
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θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε να αποκλείεται, έστω
και αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα γιατί τότε η συσσώρευση της θερμότητας γίνεται πολύ έντονη.
Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως, αποφεύγοντας τη μετακίνηση και την
αποθήκευση.
Για την διευκόλυνση τoυ ελέγχoυ και της εργασίας τoπoθέτησης κάθε υαλoπίvακας oφείλει vα φέρει
αυτoκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αvτίστoιχo τoυ κoυφώματoς αλoυμιvίoυ, ή της εσωτερικής
θύρας/παραθύρoυ, ή τoυ χώρoυ στov oπoίo τoπoθετείται.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα
συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία, δηλαδή: εξοπλισμό
μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε
άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση
και τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων μπορεί να γίνει μόλις τοποθετηθούν τα κουφώματα, ολοκληρωθούν όλες οι
οικοδομικές εργασίες, προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των
προηγούμενων εργασιών, και το επιτρέπει ο επιβλέπων.

5.3

Προετοιμασία

Ο Ανάδοχος προβαίνει σε όλους τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.1 της παρούσης και
επιπλέον ελέγχει την δυνατότητα πραγματοποίησης του προβλεπόμενου τακαρίσματος και της έντεχνης και
αποτελεσματικής αρμολόγησης των αρμών εκατέρωθεν του υαλοπίνακα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 4.3 της παρούσης.
Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων, θα έχει προηγηθεί η απαραίτητη επιφανειακή επεξεργασία των
επιφανειών της πατούρας για προστασίας τους από διαβρώσεις στα σιδηρά και ξύλινα υαλοστάσια.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός των παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.

5.5

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

5.5.1 Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε νέα υαλοστάσια
α)

Τακάρισμα υαλοπινάκων

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο 5.5.1 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
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Ειδικά για τους διπλούς υαλοπίνακες, το πλάτος του τάκου έδρασης θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της
πατούρας μειωμένο κατά 5 mm εκατέρωθεν και τούτο για την αποφυγή εκτροπής του υαλοπίνακα από το
κατακόρυφο επίπεδο και δημιουργίας διατμητικών τάσεων στους υαλοπίνακες λόγω ανομοιόμορφης
έδρασης (σχήμα 16).
β)

Σφράγιση και στεγανοποίηση των αρμών εκατέρωθεν του υαλοπίνακα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5.2 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
γ)

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες με πηχίσκους

Υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται και οι τέσσερις πλευρές τους σε πατούρες όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 5.5.5-4 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
δ)

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες που δεν διαμορφούνται με πηχίστους

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.5.4-1 και 5.5.4-2 και της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0308-07-01.
ε)

Τοποθέτηση έγχρωμων διπλών υαλοπινάκων στις όψεις

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5.8 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
στ) Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε μεγαλύτερο των 900 m υψόμετρο
Πριν από την τοποθέτηση στις πατούρες θα πρέπει να αφαιρεθεί η ειδική βαλβίδα για ένα λεπτό ώστε να
επέλθει εξισορρόπηση των πιέσεων.
5.5.2 Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε υπάρχοντα υαλοστάσια (σχήματα 8 έως 14)
Επιδιώκεται πάντοτε να υπάρχει:
-

-

5.6

ένα τακάρισμα μεταξύ της κάτω επιφάνειας του πλαισίου του υαλοπίνακα και της οριζόντιας επιφάνειας
της ανοικτής πατούρας
ένα σφράγισμα των κενών που δημιουργούνται είτε με προκατασκευασμένα ελαστομερή κορδόνια που
προμηθεύονται μαζί με τους ειδικούς αυτούς υαλοπίνακες, είτε με πλαστομερείς ή ελαστομερείς
στόκους.

Προστασία

Όταν η θερμοκρασία είναι ή αναμένεται να είναι ίση ή χαμηλότερη των 4 C° ή ίση ή ψηλότερη των 38 C° οι
εργασίες στο κτίριο θα διακόπτονται.
Οι υαλοπίνακες κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο
(π.χ. τυχαία χτυπήματα).
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες
ταινίες ή κατάλληλα χρώματα τα οποία θα έχουν αλκαλική βάση (π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται) ώστε να
αποφεύγονται ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. Η σήμανση σε ηλιοαπορροφητικούς
υαλοπίνακες και σε υαλοπίνακες με επιφανειακές επιστρώσεις πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και
καθαροί μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι και γενικά ελαττωματικοί δεν
θα γίνονται δεκτοί.
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Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και οι υαλοπίνακες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόμενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοπινάκων(βλ. επίσης παράγραφο 4.4.3 της παρούσης).
Κατά την προσκόμιση των υαλοπινάκων, η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων όπως αναφέρονται στις παραγράφους 4.4.1, 4.4.2 και 4.4.4.
Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά παρεμβύσματα και υλικά
στερέωσης είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με τη
μελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριμένα ως προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.5 της
παρούσης.

6.2

Ανοχές

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα
είδωλα. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω αυτών, να
μην φαίνονται παραμορφωμένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm και σε γωνία:
α) 20ο για την πρώτη διαλογή
β) 30ο για τη δεύτερη διαλογή
Οι επιφάνειες των επιμέρους υαλοπινάκων δεν θα παρουσιάζουν ενσωματωμένα ελαττώματα όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.4 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Οι διαστάσεις των τυποποιημένων υαλοπινάκων με τις προβλεπόμενες ανοχές θα καθορίζονται στα
Πρότυπα DIN 1259-1/2 και DIN 1249/86
To πάχος του κάθε επιμέρους υαλοπίνακα δύναται να παρουσιάζει αποκλίσεις ίσες με ±0,2 mm έως ±0,3
από το ονομαστικό του πάχος.
Οι διαστάσεις κοπής του επιμέρους υαλοπίνακα δύναται να παρουσιάζουν αποκλίσεις όπως ορίζονται στην
παράγραφο 4.3.5 της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Τα υαλοστάσια επί των οποίων τοποθετούνται οι διπλοί υαλοπίνακες δεν μπορούν να παρουσιάζουν
αποκλίσεις μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.1 της παρούσης προδιαγραφής.
Μεταξύ των επιμέρους υαλοπινάκων δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται αποκλίσεις διαστάσεων μεγαλύτερες
των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.6 της παρούσης προδιαγραφής.
Οι επιμέρους υαλοπίνακες, ελεγχόμενοι από πλευράς επιπεδότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη
παράγραφο 4.4.7 της παρούσης προδιαγραφής.
Βέλη κάμψης από καταπονήσεις λόγω ανεμοπίεσης ή ανεμοπίεσης και χιονιού (περίπτωση οριζοντίων ή με
κλίση υαλοπινάκων) δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 5 mm, υπολογιζόμενα για τετραέριστη στήριξη.
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Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας

7.1

Γενικές απαιτήσεις

Έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις
ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται όσο
το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχμηρά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται, και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, πρέπει να
βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον με
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
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Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων, τον έλεγχο και την αποδοχή
τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως τοποθετημένου διπλού υαλοπίνακα, με
βάση τα χαρακτηριστικά του (πάχος εκατέρωθεν υαλοπινάκων και διακένου, επεξεργασία, κλπ), σύμφωνα με
τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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1. Μεταλλικό παρέμβυσμα από αλουμίνιο ή γαλβανισμένη λαμαρίνα
2. πρώτο μέτωπο στεγάνωσης με μαστίχα BUTYL
3. δεύτερο μέτωπο στεγάνωσης με μαστίχα POLYSULFURE
4. μεταλλική γωνιακή ενίσχυση
5. κόκκοι πυριτίου ή ζεόλιθου
6. ενδιάμεσο κενό με αφυδατωμένο αέρα
7. υαλοπίνακες RECUITS ή SECURIT
8. στεγανωποιητικό κορδόνι-παρέμβυσμα POLYISOBUTYLENE με
ενσωματωμένους κόκκους πυριτίου

Σχήμα 7

Σχήμα 10

Σχήμα 8

Σχήμα 11

Σχήμα 12

Σχήμα 13

Σχήμα 14

Σχήμα 15

17

31870

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02:2009

©

ΕΛΟΤ

Όταν ο τάκος έχει μικρό πλάτος κινδυνεύει να ολισθήσει
και να πέσει ανάμεσα στις νευρώσεις Α.
Θα παρουσιασθεί ολίσθηση του ενός υαλοπίνακα ως
προς τον άλλο & παραμόρφωση του περεμβύσματος.
1. προκατασκευασμένο κορδόνι
2. ελαστομερής μαστίχα
3. ανοξείδωτη βίδα
4. τάκος έδρασης

Σχήμα 16

18
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 1748

Glass in building-special basic products -- Ειδικά βασικά προϊόντα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1288

Glass in building-Determination of the bending strength of glass -Προσδιορισμός αντοχής ύαλου σε κάμψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 12898

Glass in building-determination of the emessivity -- Προσδιορισμός
ικανότητας εκπομπής

DIN 52210-6

Τesting of acoustics in buildings: airborne impact and sound insulation:
measurement of level difference Συντελεστής μείωσης ήχου ().

ΕΛΟΤ ΕΝ 673

Glass in building-Determination of thermal transmittance (U value)Calculation method -- Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης (συντελεστής
U) - Μέθοδος υπολογισμού

ΕΛΟΤ ΕΝ 674

Glass in building-Determination of thermal transmittance (U value)-Guarded
hot plate method -- Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης (συντελεστής U)
- Μέθοδος προστασίας θερμού δακτυλίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1

Glass in building-Chemically strengthened soda lime silicate safety glassPart 1:Definition and description -- Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος
ενισχυμένη χημικά: Ορισμός και περιγραφή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1

Glass in building-Heat strengthened soda lime silicate safety glass- Part
1:Definition and description -- Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυμένη
θερμικά - Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

ΕΛΟΤ ΕΝ 1096

Glass in building-Coated glass- part 1: Definition and classification -Επικαλυμμένοι υαλοπίνακες - Μέρος 1: Ορισμοί, ταξινόμηση

ΕΛΟΤ ΕΝ 410

Glass in building-Determination of luminous and solar characteristics of
glazing -- Υαλοστάσια - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών φωτεινότητας
και φάσματος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων

ΕΛΟΤ ΕΝ 572-1/2/3/4/5

Υαλοστάσια - Κύρια προϊόντα από νατριοασβεστοπυριτική ύαλο( Glass in
building-basic soda lime silicate glass products).

ΕΛΟΤ ΕΝ 675

Glass in building-Determination of thermal transmittance (U value)-Heat flow
meter method -- Υαλοστάσια - Προσδιορισμός Θερμοπερατότητας
(συντελεστής U) - Μέθοδος με θερμοροόμετρο

ΕΛΟΤ ΕΝ 4108-1/2/3/4/6/8

Thermal insulation and energy economy in buildings -- Θερμοπερατότητα και
οικονομία ενέργειας στα κτήρια

VDI 2078

Cooling load calculation of air-conditioned rooms -- Υπολογισμός ψυκτικού
φορτίου σε κλιματιζόμενα δωμάτια

DIN 18545-1/2/3

Glazing with sealant -- Στεγανωτικά υλικά για υαλοστάσια με μόνωση

DIN 7863

Non cellular elastomer glazing and panel gaskets: technical delivery
condition -- Τεχνικές απαιτήσεις μεταφοράς για στεγανωτικά προφίλ
Standard test methods for structural performance of exterior windows, doors,
skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference

ASTM – Ε 330
ASTM – Ε 331

Standard test methods for water penetration of exterior windows, doors,
skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference

ASTM – Ε 238

Standard test methods for strength wind pressure of exterior windows,
doors, skylights and curtain walls by uniform static air pressure difference

AFNOR P 78 - 451

Δοκιμές αντοχής στο πέρασμα υδρατμών στο ενδιάμεσο κενό των διπλών
υαλοπίνακα.

AFNOR P 78 - 452

Μέθοδος μέτρησης του σημείου δρόσου στους διπλούς υαλοπίνακες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα
Fire resistant glazing - Fire resistant wall partitions with glass tiles

Κλάση τιμολόγησης: 4
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-03:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0807-03 «Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με
υαλότουβλα» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-07-03, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03:2009

Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 αφορά στα κριτήρια επιλογής των διαφόρων τύπων
απλών ή σύνθετων πυράντοχων υαλοπινάκων και υαλοπλίνθων, ανάλογα των απαιτήσεων ως προς την
αντίδραση και αντοχή τους στη φωτιά, καθώς και οι κανόνες τοποθέτησης σε πυράντοχες πόρτες και σε
πυράντοχα χωρίσματα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων και βοηθητικών υλικών, μετά
του απαραίτητου εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων και συσκευών, σύμφωνα με το
παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Οι απαιτήσεις των υλικών των πυράντοχων θυρών και πυράντοχων χωρισμάτων στα οποία τοποθετούνται
και ο τρόπος κατασκευής τους όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

5

31877

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03:2009

©

ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Κριτήρια επιλογής των απλών ή σύνθετων υαλοπινάκων, των υαλοπλίνθων και
των βοηθητικών υλικών από πλευράς αντοχής σε φωτιά

Οι υαλοπίνακες και οι υαλόπλινθοι, ανάλογα της εκ των υστέρων επεξεργασίας τους, της μορφοποίησής
τους (απλοί, οπλισμένοι, διπλοί) των διαστάσεών τους και του τρόπου τοποθέτησής τους, διακρίνονται σε
δυο κατηγορίες:
-

-

Κατηγορία πρώτη: σε αυτούς που παρουσιάζουν μηχανική αντοχή και στεγανότητα στις φλόγες και στα
θερμά αναφλέξιμα αέρια.
Κατηγορία δεύτερη: σε αυτούς που παρουσιάζουν επιπλέον και μόνωση από την εκπεμπόμενη
θερμότητα από τη φωτιά.

Κάθε υαλοπίνακας της κάθε κατηγορίας χαρακτηρίζεται επιπλέον από τον χρόνο που αντέχει στις
καταπονήσεις από τη φωτιά.

4.1

Υαλοπίνακες πρώτης κατηγορίας

α) Οπλισμένοι υαλοπίνακες (κρύσταλλα) πάχους 6,5mm r 1mm με λειασμένες και τις δύο επιφάνειες,
οπλισμένοι με μεταλλικό πλέγμα βρόγχου 12,5mm, τοποθετούμενοι σε σταθερό σιδηρούν πλαίσιο.
Διάρκεια αντοχής: μέχρι 2 ώρες.
β) Μη οπλισμένοι υαλοπίνακες (κρύσταλλα) πάχους 6,5mm r 0,5mm χωρίς επιφανειακές εναποθέσεις
μεταλλικών αλάτων που έχουν δεχθεί ειδική χημική επεξεργασία και πρόσθετη θερμική μετά την αρχική
εξέλαση και έχουν αποκτήσει πολύ χαμηλό συντελεστή γραμμικής διαστολής (3,2 * 10 –6 / οC για
θερμοκρασίες 20 οC έως 3000 οC έναντι 9 * 10 –6 / οC του κοινού υαλοπίνακα) και αυξημένη θερμοκρασίας
μάλθωσης.
Η κοπή και η διάτρησή τους επιτρέπεται μα γίνεται πριν την ειδική επεξεργασία τους.
Τοποθετούνται σε πυράντοχες πόρτες, σε πόρτες στεγανές στον καπνό, σε πόρτες ανελκυστήρων, σε
ενδιάμεσα υάλινα χωρίσματα, σε βιτρίνες εκθέσεων.
Διάρκεια αντοχής: μέχρις δύο ώρες.
Σημείωση: Σε διπλούς πολλαπλούς υαλοπίνακες με διπλές ενδιάμεσες μεμβράνες 2*0,38mm από BUTURAL
DE POLYVINYLE (PVB) μπορεί να μην αντέξουν οι μεμβράνες σε υψηλές θερμοκρασίες εκτός εάν έχουν
δεχθεί ειδική επιφανειακή επεξεργασία οι υαλοπίνακες.
γ)

Υαλότουβλα σε τοιχώματα πυροδιαμερισμάτων (σχήματα 1,2,3)

Πρόκειται για υάλινα τετράγωνα στοιχεία με ενδιάμεσο εσωτερικό κενό, διαστάσεων 190*190mm,
240*240mm ή 300*300mm και πάχους στοιχείου 80 ή 100 m που δομούνται ανάμεσα σε στοιχεία
οπλισμένου σκυροδέματος.
Διάρκεια αντοχής μέχρις 2 ώρες.

6
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ΕΛΟΤ

4.2
α)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03:2009

Υαλοπίνακες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας
Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

Πρόκειται για διπλούς υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό που έχουν μορφοποιηθεί ανάλογα της επιδιωκόμενης
μηχανικής αντοχής με υαλοπίνακες securit σε διάφορα πάχη ανάλογα των διαστάσεων ή με διπλούς
υαλοπίνακες 4.4-2 με ενδιάμεσες μεμβράνες PVB οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική επιφανειακή επεξεργασία.
Η μορφοποίηση του ενδιάμεσου κενού πραγματοποιείται με την παρεμβολή ενδιάμεσου μεταλλικού πλαισίου
ορθογωνικής διατομής και στεγανοποίησης με άκαυστο στεγανοποιητικό υλικό.
Η αντοχή στη φωτιά επαυξάνεται με την πλήρωση του ενδιάμεσου κενού, με ένα διαφανές και υδαρές GEL
που διογκούται με την θερμοκρασία της φωτιάς.
Κατασκευάζονται δύο τύποι από πλευράς πάχους: από 26,5 έως 35,2 mm και από 38 έως 51,6 mm με
ελάχιστες διαστάσεις 20*20 cm και μέγιστες 150*205 cm.
Παρόμοιοι υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο εσωτερικό και σε θερμοκρασίες χώρου από –10
C έως + 50 οC (όχι φωτιά).

ο

Διάρκεια αντοχής του πρώτου τύπου: 30 λεπτά
Διάρκεια αντοχής του δεύτερου τύπου: 60 λεπτά
β)

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεση μεμβράνη διογκωτικού υλικού

Μορφοποιούνται κατά προτίμηση με υαλοπίνακες της παραγράφου 2.1-2 ή με υαλοπίνακες securit.
Η αντοχή στη φωτιά επαυξάνεται με την διόγκωση του υλικού της μεμβράνης.
Διάρκεια αντοχής από 30 λεπτά έως 60 λεπτά ανάλογα των διαστάσεων.

4.3

Βοηθητικά υλικά

4.3.1 Υλικά τάκων
Αποκλειστικά από σκληρό ξύλο δρυός. Αναφορικά με τη θέση τοποθέτησης των τάκων και το μήκος τάκου
έδρασης ισχύον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.1 γ και δ της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 «Μονοί
υαλοπίνακες».
4.3.2 Υλικό προκατασκευασμένων διατομών τοποθετούμενων στους αρμούς τοιχωμάτων πατούρας
και υαλοπίνακα
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, ειδικά κορδόνια από ίνες πυριτικού αλουμινίου συνδεόμενες μεταξύ τους με
κόλλα νεοπρενίου.

4.4

Έλεγχος και αποδοχή υλικών

Οι προσκομιζόμενοι στο έργο πυράντοχοι υαλοπίνακες πρέπει να συνοδεύονται με επίσημα πιστοποιητικά
εξουσιοδοτημένου οργανισμού ελέγχων από τα οποία προκύπτει ότι ανήκουν σε μια από τις δυο κατηγορίες
πυραντίστασης του κεφαλαίου 2 της παρούσης προδιαγραφής. Στα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να
καθορίζονται οι προϋποθέσεις ισχύος αυτών από πλευράς πλευρικών παρεμβυσμάτων αρμών
τοποθέτησης, βάθους πατούρας και γενικά οι ιδιαιτερότητες των πυράντοχων στοιχείων όπου
τοποθετούνται.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι υαλοπίνακες που έχουν υποστεί ειδική εκ των υστέρων
επεξεργασία όπως αυτών των παραγράφων 2.1-2 θα παρουσιάζουν επιφανειακές ανωμαλίες ορατές υπό
ορισμένη γωνία.
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Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλοπίνακες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα. ,μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Θα πρέπει να
φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόμενο χώρο που να παρέχει ασφάλεια από την εν γένει
δραστηριότητα του Έργου και θα μεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του
παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στους στοιβαγμένους υαλοπίνακες. Γι΄ αυτόν τον λόγο,
είναι απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10mm τουλάχιστον.
Αυτό το μέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο
ανεξάρτητα θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε αν
αποκλείεται, έστω και αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα, γιατί τότε είναι που η συσσώρευση της
θερμότητας γίνεται πλέον έντονη.
Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως, αποφεύγοντας τη μετακίνηση και αποθήκευση.
Για την διευκόλυνση του ελέγχου και της εργασίας τοποθέτησης, κάθε υαλοπίνακας οφείλει να φέρει
αυτοκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αντίστοιχο του κουφώματος αλουμινίου, ή της εσωτερικής
θύρας/ παραθύρου, ή του χώρου στον οποίο τοποθετείται.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων πυρασφαλείας θα εκτελεστούν από έμπειρα και
εξειδικευμένα συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: εξοπλισμό μεταφοράς
υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε άριστη
λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση και
τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.
ε) να υποβάλλουν 3 δείγματα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα πυρασφαλείας, καθώς και
δείγματα μικρoυλικώv τoυ εμπoρίoυ πoυ θα χρησιμoπoιήσουν στηv εγκατάσταση τωv υαλoυργικώv
υλικώv (τάκoι PVC, κόλλες). Μαζί με τα δείγματα υλικώv ή μικρoυλικώv θα υποβάλλουν και έvτυπα
τεχvικά στoιχεία με αvαφoρά πρoς πρότυπες πρoδιαγραφές καθώς και πιστoπoιητικά πoιoτικώv
χαρακτηριστικών. Επίσης θα υποβάλλουν απoτελέσματα εργαστηριακώv ελέγχωv για τηv διαπίστωση
τωv πoιoτικώv χαρακτηριστικώv τωv υλικώv κάθε φορά που διεvεργoύvται αυτοί.
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Χρόνος έναρξης εργασιών

Για τις πυράντοχες πόρτες στις οποίες προβλέπονται πυράντοχοι υαλοπίνακες, δεν τίθεται προθεσμία
έναρξης εργασιών διότι αυτές προμηθεύονται από το εργοστάσιο κατασκευής τους μαζί με τους ειδικούς
υαλοπίνακες.
Για τα πυράντοχα διαφανή χωρίσματα με ή χωρίς πόρτες με υαλοπίνακες μεγάλων επιφανειών, η
τοποθέτηση των πυραντοχών υαλοπινάκων θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή του φέροντος
οργανισμού αυτών και μετά την διαπίστωση ότι οι πατούρες τοποθέτησής τους είναι σύμφωνες προς τις
απαιτήσεις του κατασκευαστή των πυραντοχών υαλοπινάκων.
Για τα πυράντοχα σταθερά διαφανή χωρίσματα με υαλότουβλα η εργασία τοποθέτησης αυτών θα δύναται να
αρχίσει μετά την αποπεράτωση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος επί των οποίων θα εδρασθούν με
ελαστική διάταξη, με την προϋπόθεση ότι έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πατούρες τοποθέτησής τους.

5.3

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

5.3.1 Τοποθέτηση πυρασφαλών υαλοπινάκων σε πυράντοχες πόρτες και πυράντοχα χωρίσματα
α) Τακάρισμα υαλοπινάκων μεγάλης επιφάνειας σε πλαίσια ελάχιστου κατασκευαστικού πλάτους. Ισχύουν
τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.5.1 των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02
και στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσης προδιαγραφής.
β)

Κοπή και διάτρηση υαλοπινάκων

Εκτός από τους οπλισμένους υαλοπίνακες όλοι οι άλλοι τύποι θα πρέπει να κόβονται και να διατρυπώνται
πριν από την πρόσθετη επιφανειακή επεξεργασία.
γ)

Διαστάσεις κοπής: βλέπε παράγραφο 2.3.5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.

δ)

Βάθος εισχώρησης των υαλοπινάκων εντός της πατούρας.

Ανάλογα της απαιτούμενης διάρκειας πυραντίστασης υαλοπινάκων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας θα είναι
12 r 2mm για διάρκεια 30 λεπτών και 20 r 3mm για διάρκεια αντοχής από μια έως δύο ώρες.
ε)

Σφράγιση των αρμών εκατέρωθεν του υαλοπίνακα.

Αναγκαστικά θα γίνεται με το ειδικό πυράντοχο παρέμβυσμα κορδόνι σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 της
παρούσης προδιαγραφής.
στ) Διατάσεις και στερεώσεις πηχίσκων τοποθέτησης υαλοπινάκων.
Το ύψος των πηχίσκων θα πρέπει να είναι ίσο με το βάθος εισχώρησης του υαλοπίνακα στις πατούρες
(βλέπε παράγραφο 3.3.1-3 της παρούσης) προσαυξημένο κατά τα πάχη των τάκων έδρασης και
περιμετρικών τάκων.
Οι πηχίσκοι υποχρεωτικά θα πρέπει να στερεούνται και μηχανικά, ανεξάρτητα των διαστάσεων των
υαλοπινάκων.
5.3.2 Τρόπος τοποθέτησης υαλότουβλων σε πυράντοχα χωρίσματα πυροδιαμερισμάτων
Δομούνται με τσιμεντοκονία με οριζόντιους αρμούς πάχους 10 έως 20 mm, οπλισμένους με δυο ράβδους
Φ6. Η δόμησή τους, που πραγματοποιείται ανάμεσα σε στοιχεία σκυροδέματος, προϋποθέτει ότι θα
προβλεφθούν σε αυτά πατούρες και ότι θα παρεμβληθεί λωρίδα από ελαστικό εύκαμπτο και πυράντοχο
υλικό (π.χ. από ίνες πυριτικού αλουμινίου, συνδεόμενες μεταξύ τους με κόλλα νεοπρενίου, σχήματα 1,2,3).
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Προστασία

Όταν η θερμοκρασία είναι ή αναμένεται να είναι εκτός των ορίων 4-38°C οι εργασίες στο κτίριο θα
διακόπτονται.
Οι υαλοπίνακες κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο
(π.χ. τυχαία χτυπήματα).
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες
ταινίες ή κατάλληλα χρώματα τα οποία θα έχουν αλκαλική βάση (π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται) ώστε να
αποφεύγονται ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. Η σήμανση σε ηλιοαπορροφητικούς
υαλοπίνακες και σε υαλοπίνακες με επιφανειακές επιστρώσεις πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή τους.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και
καθαροί μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωμένοι, σπασμένοι και γενικά ελαττωματικοί δεν
θα γίνονται δεκτοί.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη, ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και ότι οι υαλοπίνακες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόμενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοπινάκων.

6.2

Ανοχές

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραμορφώνουν τα κατοπτριζόμενα
είδωλα. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείμενα που εμφανίζονται μέσω αυτών, να
μην φαίνονται παραμορφωμένα, από απόσταση παρατήρησης 25 cm και σε γωνία:
α) 20ο για την πρώτη διαλογή.
β) 30ο για την δεύτερη διαλογή.
Οι επιφάνειες των υαλοπινάκων δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ενσωματωμένα ελαττώματα όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.4 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν οι υαλοπίνακες της παραγράφου 4.1-2 της παρούσας προδιαγραφής που
παρουσιάζουν επιφανειακές ανωμαλίες και κυματώσεις λόγω της εκ των υστέρων ειδικής επιφανειακής
επεξεργασίας.
Οι διαστάσεις των τυποποιημένων υαλοπινάκων με τις προβλεπόμενες ανοχές καθορίζονται στα DIN 12591/2: (Glass-Part 1: terminology for glasses types and groups/Part 2: terminology of glasses products) και DIN
1249-11:(Glass in building; glass edges; concept, characteristics of edge types and finishes -- Υάλος
δομικών εφαρμογών. Απολήξεις κρυστάλλων. Έννοιες, χαρακτηριστικά και τελειώματα διαμόρφωσης
άκρων).
Οι αποκλίσεις στα πάχη των διαφόρων πυραντοχών υαλοπινάκων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
αναφερόμενες στην παράγραφο 4.1 της παρούσης προδιαγραφής.
Οι αποκλίσεις κοπής των υαλοπινάκων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
4.3.5 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01.
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Τα πλαίσια τοποθέτησης των διπλών πυράντοχων υαλοπινάκων της παραγράφου 4.2-1 της παρούσης
προδιαγραφής στα υάλινα τοιχώματα με ή χωρίς υάλινες πυράντοχες πόρτες, δεν θα πρέπει να
παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.1 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0308-07-02.
Ομοίως δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται αποκλίσεις διαστάσεων μεταξύ των επιμέρους υαλοπινάκων της
παραγράφου 4.2-1 της παρούσης προδιαγραφής, μεγαλύτερες των αναφερομένων στην παράγραφο 2.4.6
της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02.
Η επιπεδότητα των επιμέρους υαλοπινάκων της παραγράφου 4.2-1 της παρούσης προδιαγραφής δεν θα
πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις των αναφερομένων στην παράγραφο 4.4.7 της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-0702.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται
όσο το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχμηρά εργαλεία, όταν δεν χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους,
πρέπει να βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον με
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων, τον έλεγχο και την αποδοχή
τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου
κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα,
θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει
άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως εγκατεστημένων πυραντόχων
υαλοπινάκων ή ολοκληρωμένης κατασκευής πυραντόχων υαλοτοίχων, με βάση τα χαρακτηριστικά αυτών
(πάχος και κλάση πυραντοχής υαλοπινάκων, διαστάσεις και κλάση πυραντοχής υαλοτούβλων κλπ),
σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Παράρτημα Α
Δόμηση πυράντοχου τοίχου με υαλότουβλα

Πάνω τμήμα του τοίχου
Σχήμα 1

Κατακόρυφο τμήμα του τοίχου
Σχήμα 2

Κάτω τμήμα του τοίχου
Σχήμα 3
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συμπιεσμένο υλικό (λίθος) βάμβακος μεγάλης πυκνότητας



ελαστική προκατασκευασμένη λωρίδα από ίνες πυριτικού αλουμινίου με κόλλα νεοπρενίου
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN 357

Glass in building - Fire resistant glazed elements with transparent or
translucent glass products - Classification of fire resistance -- Υαλος δομικών
εφαρμογών. Πυράντοχα υαλοπετάσματα από διαφανή ή διαφώτιστα
προϊόντα υάλου - Ταξινόμηση ως προς την αντοχή στη φωτιά

ΕΛΟΤ EN 13501-1

Fire classification of construction products and building elements - Part 1:
Classification using test data from reaction to fire tests -- Ταξινόμηση
δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1:
Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά

BS 6262

Code of practice for glazing for buildings -- Πρακτικές για την κατασκευή
υαλοστασίων

BS 5588-0

Fire precautions in the design, construction and use of buildings. Guide to
fire safety codes of practice for particular premises/applications -- Μέτρα
πυροπροστασία στο σχεδιασμό, κατασκευή και χρήση κτιρίων. Πρακτικές για
την πυρασφάλεια κατά περίπτωση και απαίτηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας
Glass doors made of security glass

Κλάση τιμολόγησης: 10
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0809-00 «Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-08-09-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας

1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών
και τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης όλων των υαλοθυρών SECURIT,
εσωτερικών ή εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εξαρτημάτων, καθώς επίσης και την
παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων και
συσκευών, σύμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της
Υπηρεσίας
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.

2

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

NF P 78-304

4
4.1

Verre trempe pour vitrage de batiment. -- Εμβαπτισμένοι υαλοπίνακες για
υαλοστάσια κτιρίων..

Είδη υαλοπινάκων για τις θύρες SECURIT -διαδικασία επαύξησης μηχανικών και
θερμικών αντοχών- εξαρτήματα για διάφορους τύπους θυρών SECURIT
Υαλοπίνακες για θύρες SECURIT

Οι υαλοπίνακες που υπεισέρχονται στη μορφοποίηση των θυρών SECURIT, θα έχουν πάχη 8,10,12 mm
ανάλογα του μεγέθους τους, δύνανται δε να αποτελούνται από:
-

Κρύσταλλα διαφανή

-

Κρύσταλλα διαφώτιστα (αφήνουν να περνάει το φως και όχι η εικόνα)

-

Κρύσταλλα έγχρωμα στη μάζα τους (σύνηθες χρώμα Bronze)
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Κρύσταλλα ανακλαστικά που προκύπτουν με επιφανειακή επικάλυψη (εναπόθεση) ανόργανης
σύστασης η οποία σταθεροποιείται με πυρόλυση (θερμική επεξεργασία υπό πίεση χωρίς αέρα ή
οξυγόνο)

-

Σημείωση: Αποκλείεται να χρησιμοποιηθούν τα κρύσταλλα των οποίων η ανακλαστική επιφάνεια έχει
προκύψει με καθοδικό καταιονισμό στρώσης οργανικών οξειδίων. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται
η εναπόθεση της ανακλαστικής επιφάνειας μετά από τη θερμική ή χημική επεξεργασία των κρυστάλλων.

4.2

Διαδικασία επαύξησης των μηχανικών και θερμικών αντοχών των υαλοπινάκων

Η διαδικασία πραγματοποιείται με μια από τις δυο επόμενες μεθόδους:
α) Με επιπρόσθετη ειδική θερμική επεξεργασία. Γίνεται βαθμιαία θέρμανση μέχρι σημείου μάλθωσης με
απότομη, στη συνέχεια, ψύξη με παγωμένο αέρα και από τις δύο όψεις. Η διαδικασία γίνεται σε
κατακόρυφη ή οριζόντια θέση του κρυστάλλου. Με την βαθμιαία θέρμανση το κρύσταλλο διαστέλλεται
ομοιόμορφα. Με την απότομη ψύξη συστέλλονται στην αρχή οι εξωτερικές στρώσεις, μετά από ένα
χρονικό διάστημα, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα να βρεθούν οι εξωτερικές στρώσεις που έχουν
ήδη παγώσει και συσταλεί, σε κατάσταση θλίψης.
β) Με εμβάπτιση των κρυστάλλων σε διάλυμα αλάτων που δημιουργούν μια ανταλλαγή ιόντων, με
αποτέλεσμα την παραγωγή κρυστάλλων με πολύ μεγαλύτερη αντοχή.
Με τους παραπάνω τρόπους δημιουργείται ένα είδος «προεντεταμένης υάλου» που παρουσιάζει αυξημένες
αντοχές τόσο στις μηχανικές καταπονήσεις, όσο και στις θερμικές κρούσεις. Κατά τη θραύση του, ο
υαλοπίνακας μετατρέπεται σε μικρά θραύσματα που δεν μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό. Τα
χαρακτηριστικά της ασφαλούς θραύσης καθορίζονται από το BS 6206/1981 (Specification for impact
performance requirements for flat safety glass and safety plastics for use in building).
Όταν μια ρωγμή (τραυματισμός) σε υαλοπίνακα SECURIT έχει φτάσει τις στρώσεις που βρίσκονται σε
εφελκυσμό (ρωγμή βάθους 2mm για υαλοπίνακα 10mm και γενικά σε βάθος 1/5 του πάχους του)
αποδεσμεύονται αυτόματα οι εσωτερικές τάσεις και ο υαλοπίνακας σπάει σε άπειρα μικρά κομμάτια με
ταχύτητα προώθησης της ρηγμάτωσης μεγαλύτερη των 1500m/sec, δηλ. σπάει ακαριαία. Γι’ αυτόν τον λόγο,
όλες οι εγκοπές και οι οπές τους για την υποδοχή των μεταλλικών εξαρτημάτων στερεώσεως και λειτουργίας,
είναι επακριβώς καθορισμένες προ της σκληρύνσεως, καθώς οι υαλοπίνακες SECURIT δεν αποδέχονται
οποιαδήποτε κοπή μετά την σκλήρυνση τους.
Το κρύσταλλο SECURIT παρόλο που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε κάμψη είναι εύθραυστο σε κρούση με
σκληρό και αιχμηρό σώμα.

4.3

Εξαρτήματα θυρών

4.3.1 Είδη εξαρτημάτων
Κάθε θύρα θα παραδίδεται στο έργο με τα απαραίτητα εξαρτήματα (όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη
συνέχεια) αφού προηγουμένως έχει εγκριθεί σχετικός κατάλογος που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην
Υπηρεσία.
α. Άνω και κάτω αναρτήσεις με στροφέα τοποθετούμενοι χωνευτοί σε οικοδομικά στοιχεία όταν οι θύρες
δεν αποτελούν συνέχεια παράπλευρης υάλινης επιφάνειας (βιτρίνα) (περιπτώσεις σχήματος 3 και 6).
β. Ειδικοί άνω στροφείς με διατάξεις στερέωσης σε παράπλευρους και άνωθεν της θύρας υαλοπίνακες
(περιπτώσεις σχήματος 4).
γ. Κάτω στροφείς για τις περιπτώσεις των σχημάτων 4.
Κλείθρα τοποθετούμενα στις κάτω πλευρές των θυρών (περιπτώσεις σχημάτων 3 και 4).
δ. Στροφείς χωνευτοί στο δάπεδο με μηχανισμούς επαναφοράς των θυρών.
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ε. Κλείθρα τοποθετούμενα σε μονόφυλλες θύρες σε ύψος 0,80-0,90 m από το δάπεδο.
στ. Χειρολαβές από κρύσταλλο (στρογγυλό ή παραλληλεπίπεδο) εκατέρωθεν του φύλλου της θύρας ή από
αλουμίνιο.
ζ. Κάτω τραβέρσα (μπάζα) από αλουμίνιο ύψους 73mm που δύναται να φέρει βουρτσάκι στεγανοποίησης,
άξονα περιστροφής (με πλάκα υποδοχής επί του δαπέδου, κλείθρο ή και σύρτη (σχήματα 6,7,11).
η. Κάτω τραβέρσα όπως η προηγούμενη αλλά ύψους 150mm που φέρει ενσωματωμένο μηχανισμό
επαναφοράς (σχήμα 10).
θ. Ενδιάμεση τραβέρσα τοποθετούμενη σε ύψος 0,80-0,90m από το δάπεδο με χειρολαβή και
ενσωματωμένο κλείθρο.
ι. Άνω τραβέρσα (μπάζα) με στροφέα.
ια. Διατομές αλουμινίου ύψους 50mm για τοποθέτηση της θύρας σε πλαίσιο στην περίπτωση συρόμενης
(χειροκίνητης ή αυτόματου κλεισίματος).
Σημέιωση: Όλες οι τραβέρσες (μπάζες) θα έχουν ειδικό τεμάχιο σφράγισης των πλαϊνών αυτών (σοκόρων).
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα προέρχονται από μια κατασκευαστική εταιρεία ανά ομάδα ομοειδών
εργασιών.
Όλα γενικά τα μεταλλικά υλικά, θα είναι ανθεκτικά στην διάβρωση και την οξείδωση από την επίδραση του
περιβάλλοντος και εκείνη των συνδεομένων υλικών. Όλα αυτά θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα, κατά
περίπτωση, πρότυπα και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Στροφείς, ράουλα κύλισης, μηχανισμοί ανάρτησης και τα συναφή θα έχουν μέγεθος ανάλογο με την κατασκευή
όπου θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τους πίνακες του κατασκευαστή τους. Μη οξειδούμενοι,
αυτολιπαινόμενοι, ή λιπαινόμενοι χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγησή τους, αντικαταστάσιμοι με την
μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και απλά συνηθισμένα εργαλεία, χωρίς άλλη επέμβαση στην κατασκευή, με
αφαιρούμενους άξονες και ένσφαιρους τριβείς. Θα είναι γενικά ανθεκτικοί, αξιόπιστοί, εύκολοι στο χειρισμό,
αθόρυβοι και γενικά κατάλληλοι για τις συνθήκες του έργου.
Τα κλείθρα, θα είναι άριστης ποιότητας, μη οξειδούμενες, αξιόπιστες, εύκολες στο χειρισμό και θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου και στο γενικό σύστημα κελιδιών που θα εγκριθεί. Επίσης θα
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς για την πυροπροστασία, τις συνθήκες πανικού, την ασφάλεια, κλπ.
Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος, προτεραιότητας, συγκράτησης φύλλω στην ανοικτή θέση και λοιπά, θα
είναι αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του έργου και τις συνθήκες
λειτουργίας τους και θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών που ισχύουν.
Οι διαστάσεις των κατάλληλων μηχανισμών κλεισίματος για κάθε θύρα πρέπει να συμφωνούν με αυτές που
προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας.
Οι μηχανισμοί επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στο άνω μέρος της θύρας
χρησιμοποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν μέχρι 180ο και όπου δεν υπάρχει παρακείμενος τοίχος για την
τοποθέτηση μηχανισμού συγκράτησης ή αναστολέα έπ’ αυτού.
4.3.2 Εξαρτήματα και συσκευές για αυτόματα ανοιγόμενες συρόμενες θύρες SECURIT
Σε περίπτωση τοποθέτησης μηχανισμού αυτόματου συρόμενου ανοίγματος τότε η κατασκευή ακολουθεί τα
παρακάτω καθοριζόμενα:
α) Ο μηχανισμός θα στερεώνεται σε οριζόντια μεταλλική δοκό τύπου «γάμμα» ανάλογης διατομής εντός
κατάλληλα διαμορφωμένου κυτίου κλειστού τύπου κατασκευασμένου από ανοξείδωτη λαμαρίνα
ποιότητας κατά AISI 316.
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β) Η πόρτα θα σύρεται σε οδηγό από ειδικό ανθεκτικό προφίλ αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη για
αθόρυβη λειτουργία, και πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.
γ) Η μονάδα οδήγησης του μοτέρ θα είναι κατάλληλη για το βάρος και το μέγεθος του συρόμενου
ανοίγματος και θα ενεργοποιείται με ανάλογα radars μικροκυμάτων ρυθμιζόμενης εμβέλειας από 1500
έως 2500mm.
δ) Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του ανοίγματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τουλάχιστον για
δύο ώρες μέσω μπαταρίας ενσωματωμένης στον όλο μηχανισμό. Η θύρα θα διαθέτει δύο τουλάχιστον
φωτοκύτταρα ασφαλείας για έλεγχο κατά την παρεμβολή εμποδίων και εύχρηστο σύστημα μόνιμου
ανοίγματος σε περίπτωση κινδύνου.
ε) Ειδικός μηχανισμός ασφαλείας θα ειδοποιεί για το σωστό κλείδωμα της πόρτας, το οποίο θα
εξασφαλίζεται μέσω ηλεκτρονικού κλειδοδιακόπτη με κλειδί ασφαλείας.
στ)Θα υπάρχει χειριστήριο το οποίο θα ρυθμίζει ή θα τροποποιεί τις παραμέτρους λειτουργίας της
υαλόθυρας (ταχύτητα ανοίγματος – κλεισίματος, χρόνος παραμονής σε ανοικτή θέση, κλπ.) καθώς και
θα πραγματοποιεί ακριβή διάγνωση προβλήματος σε περίπτωση βλάβης και αυτόματο έλεγχο της
μπαταρίας, με ειδοποίηση προ της αποφόρτισής της.
ζ) Θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης χειροκίνητης λειτουργίας, ανοίγματος μόνο για είσοδο ή μόνο για
έξοδο στο χώρο, μειωμένο αυτόματο άνοιγμα, μόνιμο άνοιγμα, ειδικό κλείδωμα νυκτός, κ.α.
η) Οι μηχανισμοί θα είναι τοποθετημένοι σε ειδικό κουτί εύκολα επισκέψιμο από το συνεργείο συντήρησης.
θ) Όλα τα εξαρτήματα ηλεκτρονικά και μη, του εξοπλισμού της υαλόθυρας SECURIT, θα είναι κατασκευής
του ίδιου εργοστασίου, θα εξασφαλίζεται η άριστη συνεργασία και συμβατότητα μεταξύ τους, και θα
παρέχεται η δυνατότητα 24ώρου service.
4.3.3 Διαδικασία έγκρισης ειδικών εξαρτημάτων
Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να υποβάλει προς έγκριση σχετικό κατάλογο
εις διπλούν στην Υπηρεσία:
α) αντίγραφο του καταλόγου των εξαρτημάτων με την ονομασία του εργοστασίου κατασκευής και τους
αντίστοιχους κωδικούς τους.
β) πιστοποιητικά επισήμων οργανισμών ελέγχου που έχουν γίνει, για τα εξαρτήματα που θα
καταπονούνται από την χρήση θυρών.
γ) πιστοποιητικά ελέγχων ανοδίωσης όλων των εξαρτημάτων αλουμινίου.
δ) πιστοποιητικά στεγανότητας όλων των ενσωματούμενων στο δάπεδο μηχανισμών επαναφοράς και ότι
κάθε εξάρτημα αυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
4.3.4 Τοποθέτηση εξαρτημάτων στις θύρες
Ο Ανάδοχος οφείλει μετά την έγκριση από την Υπηρεσία του καταλόγου εξαρτημάτων να τον κοινοποιήσει στον
Κατασκευαστή που θα πραγματοποιήσει την θερμική ή χημική επεξεργασία του υαλοπίνακα της θύρας ώστε να
μεριμνήσει για την εκ των προτέρων διαμόρφωση των οπών και εγκοπών για την τοποθέτηση των
επιλεγμένων εξαρτημάτων.
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Παραλαβή και έλεγχος αποδοχής των θυρών και των εξαρτημάτων τους

4.4.1 Πιστοποιητικό ότι οι υαλοπίνακες των θυρών έχουν υποστεί την πρόσθετη θερμική ή χημική
επεξεργασία.
Οι θύρες που προσκομίζονται στο Έργο, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επίσημου
οργανισμού ελέγχων, ότι πράγματι έχουν υποστεί την προβλεπόμενη εξεργασία για την επαύξηση της
αντοχής τους σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.
Σημειούται ότι μόνο για τις θύρες, των οποίων η θερμική επεξεργασία γίνεται σε κατακόρυφη θέση, είναι
δυνατόν να ελεγχθεί, εάν είναι ή όχι SECURIT, από τα ίχνη που έχουν παραμείνει στον υαλοπίνακα από την
κατακόρυφη ανάρτηση.
4.4.2 Επί τόπου δοκιμή για επιβεβαίωση θύρας SECURIT
Στην περίπτωση, που δεν προσκομίζεται το ως άνω πιστοποιητικό, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να
προβεί σε επί τόπου δοκιμή, έστω κι αν πρόκειται να καταστραφεί η θύρα.
Η δοκιμή αυτή θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο NF P 78-304 ή σχετικό πρότυπο ΕΕ σύμφωνα με την
μέθοδο ελεύθερης πτώσης μεταλλικής σφαίρας, που πέφτει από ύψος 1,05m για πάχος υαλοπίνακα 8mm,
1,20 για πάχος 10mm και 1,30m για πάχος 12mm.
Σημειούται ότι υπάρχει δυνατότητα για μη καταστροφικό έλεγχο της θύρας με την χρήση ειδικών πολωτικών
γραμμικών φίλτρων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει ενημερωθεί από ειδικά προς
τούτο εργαστήρια για την μεθοδολογία της δοκιμής.
4.4.3 Έλεγχος της επεξεργασίας των ακμών της θύρας
Οι ακμές των θυρών που θα προσκομισθούν στο έργο θα πρέπει να είναι τριγωνικά κομμένες
(μπιζουτάρισμα), οι δε νέες δημιουργημένες ακμές θα είναι στρογγυλεμένες και οι νέες επιφάνειες τελείως
λειασμένες.
4.4.4 Έλεγχος παρουσίας ελαττωμάτων στην υαλόθυρα
Δεδομένου ότι για την μορφοποίηση των θυρών χρησιμοποιούνται κρύσταλλα άριστης ποιότητας, δεν θα
πρέπει να παρουσιάζονται τα συνήθη ελαττώματα των υαλοπινάκων.
4.4.5 Έλεγχος πάχους υαλοπίνακα
Το πάχος του υαλοπίνακα προκύπτει από τον μέσο όρο των μετρήσεων που γίνονται στο μέσο της κάθε
πλευράς με παχύμετρο και με ακρίβεια 1/100 mm.
Το μετρηθέν πάχος, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διαφορά του ονομαστικού r 0,3mm.
4.4.6 Έλεγχος επιπεδότητας υαλοπίνακα θύρας SECURIT
Πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2 της παρούσας προδιαγραφής.

4.5

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο και
στους χώρους αποθήκευσης, μέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του.
Οι υαλόθυρες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με ελάχιστη κλίση
προς τα μέσα (3-6ο). Μεταξύ των υαλοθυρών τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί, ξύλο ή μαλακό
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υλικό. Θα φυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο, σχεδόν κατακόρυφες σε ξηρό αεριζόμενο και στεγασμένο χώρο,
που να παρέχει ασφάλεια από την εν γένει δραστηριότητα του Έργου και θα μεταφέρονται κατά τρόπο
ασφαλή και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους στα σημεία της τελικής θέσης τους. Είναι
απολύτως απαγορευτική η επαφή τους κατά την μεταφορά και τοποθέτηση με μέταλλο, πέτρα ή ,μπετόν.
Επίσης είναι απαγορευτική η επαφή τους με αλκαλικά υλικά.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας στις στοιβαγμένες υαλόθυρες. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι
απαραίτητο, να στοιβάζονται με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό πάχους 10 mm τουλάχιστον. Αυτό το μέτρο είναι
απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και τούτο ανεξάρτητα θέσης
αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του ήλιου πρέπει πάντοτε να αποκλείεται, έστω και
αν η στοίβα σκεπάζεται με καραβόπανα, γιατί τότε η συσσώρευση της θερμότητας γίνεται πολύ έντονη.
Για την διευκόλυνση του ελέγχου και της εργασίας τοποθέτησης κάθε υαλόθυρα οφείλει να φέρει
αυτοκόλλητη αφαιρετή ετικέτα με κωδικό αριθμό αντίστοιχο του κουφώματος, της κάσας ή του χώρου στον
οποίο τοποθετείται.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοθυρών SECURIT θα εκτελεστούν από έμπειρα και
εξειδικευμένα συνεργεία και υπό την καθοδήγηση τεχνικού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία, δηλαδή: εξοπλισμό
μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και μηχανοκίνητα, κινητά ικριώματα και σκάλες, όλα σε
άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε καλή κατάσταση
και τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της Επίβλεψης.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Η τοποθέτηση των υαλοθυρών SECURIT μπορεί να γίνει μόλις ολοκληρωθούν όλες οι οικοδομικές εργασίες,
προχωρούν οι χρωματισμοί, έχει καθαριστεί η περιοχή από κάθε υπόλειμμα των προηγούμενων εργασιών,
και το επιτρέπει ο επιβλέπων.

5.3

Προετοιμασία

Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε όταν οι υαλόθυρες
SECURIT τοποθετηθούν να μην αφήνουν κενά πλέον των προβλεπομένων και να εφαρμόζουν σωστά.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοθυρών SECURIT ο Ανάδοχος ελέγχει τη σταθερότητα
και την ευθυγράμμιση των κουφωμάτων σύμφωνα με την προδιαγραφή των ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ και την
παρούσα. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου των κουφωμάτων.
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Γενικές απαιτήσεις κατασκευής

Οι υαλόθυρες SECURIT έχουν συνήθως τις παρακάτω τυπικές μορφές:
α) Μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες με ή χωρίς σταθερά μέρη και φεγγίτες.
β) Μονόφυλλες ή δίφυλλες παλινδρομικές με ή χωρίς σταθερά μέρη και φεγγίτες.
γ) Πόρτες φυσαρμόνικα.
δ) Τετράφυλλες συρτές με ή όχι σταθερό επάνω μέρος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την επιλογή των
κατάλληλων υλικών.
Όλες οι διαστάσεις θα λαμβάνονται επί τόπου. Οι παραγγελίες των υλικών θα γίνονται βάσει πραγματικών
μεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα σχέδια. Κατά τη λήψη των διαστάσεων θα ελέγχονται τα πλαίσια και
οι πατούρες εφόσον απαιτούνται για την τοποθέτησή τους η παραλληλότητα και οριζοντιότητα δαπέδου και
οροφής οικοδομικών στοιχείων όταν η θύρα δεν αποτελεί μέρος υάλινης επιφάνειας όπως επίσης η
παραλληλότητα και οριζόντια δαπέδου και υάλινων στοιχείων πάνω από τη θύρα. Ο Ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για τις διαστάσεις κοπής των φύλλων των θυρών σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.3.
Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοθυρών SECURIT. Η κοπή θα γίνεται με
προσοχή ώστε τα κομμένα άκρα να βρίσκονται μέσα στις προβλεπόμενες ανοχές να είναι ευθύγραμμα, να
μην έχουν γρέζια ούτε τριχοειδείς ρηγματώσεις.
Στα κρύσταλλα SECURIT, η πρόβλεψη οπών και εγκοπών για την υποδοχή εξαρτημάτων γίνεται κατά την
κατασκευή του κρυστάλλου και πριν αυτό σκληρυνθεί, διότι μετά την κατασκευή τα κρύσταλλα αυτά δεν
επιδέχονται κοπή. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει προβλέψει τις θέσεις αυτές πριν την
παραγγελία του κρυστάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής του κρυστάλλου βαρύνει τον
ίδιο.
Κατά την διάνοιξη οπών στις υαλόθυρες λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
α) Η μικρότερη διάμετρος της οπής είναι ίση με το πάχος της υάλου.
β) Η μεγαλύτερη διάμετρος οπής είναι ίση με το 1/3 της μικρότερης διάστασης του φύλλου της υάλου.
γ) Η θέση των οπών, οι ακμές της υάλου και οι γωνίες της υάλου εξαρτώνται από την λεπτότητά της, τις
συνολικές διαστάσεις, το σχήμα του φύλλου και τον αριθμό και το μέγεθος των οπών.
δ) Ορθογώνια ανοίγματα μέσα στο σώμα της υάλου πρέπει να κόβονται με ελάχιστο γωνιακό «radius» ίσο
με το πάχος της υάλου.
Μεταξύ των υαλοπινάκων SECURIT και της κάσας, καθώς και μεταξύ των φύλλων, αφήνεται κενό από 5 έως
7 mm, εκτός εάν ο κατασκευαστής καθορίζει άλλως. Για την κάλυψη αυτών των κενών χρησιμοποιούνται
λεπτές διατομές αλουμινίου με ψήκτρες (βουρτσάκια), που περιορίζουν στο ελάχιστο τα μειονεκτήματα των
υποχρεωτικών κενών.
Για τις υαλόθυρες SECURIT που τοποθετούνται σε μεγάλες επιφάνειες βιτρινών πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα αναφερόμενα στη σημείωση 2 της παραγράφου 2.3, ως και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3
του συνημμένου στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1. Για την τοποθέτηση αυτομάτως
ανοιγομένων συρόμενων θυρών SECURIT βλέπε παράγραφο 2.3.2 της παρούσης.

5.6

Προστασία

Οι υαλόθυρες SECURIT κατά την διάρκεια της κατασκευής, θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο
εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήματα).
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Μετά την τοποθέτησή τους στο έργο θα σημαίνονται με χρωματιστές αυτοκόλλητες ταινίες ή κατάλληλα
χρώματα (χρήση χρωμάτων με αλκαλική βάση, π.χ. άσβεστος δεν επιτρέπεται) ώστε να αποφεύγονται
ατυχήματα από όσους κυκλοφορούν στο έργο.
Θα λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι κατασκευές να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και καθαρές
μέχρι την παράδοση του έργου. Υαλόθυρες SECURIT λερωμένες, σπασμένες και γενικά ελαττωματικές δεν
γίνονται δεκτές.

6

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Καθημερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και ότι οι υαλόθυρες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόμενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των
εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοθυρών SECURIT.
Κατά την προσκόμιση των υαλοθυρών SECURIT η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών
πιστοποιητικών και τις περιεχόμενες σε αυτά πληροφορίες: όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.3.2 και
2.4 της παρούσης προδιαγραφής.
Μετά την τοποθέτηση των υαλοθυρών η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύμφωνα με τη μελέτη,
το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριμένα ως προς τα ακόλουθα:
α) τη σωστή στερέωση των υαλοθυρών, των μηχανισμών υποδοχής τους, καθώς και τα επιβαλλόμενα
κενά.
β) τη συμφωνία των επιλεγμένων υαλοπινάκων με τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη διαφάνεια,
στην ημιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή.
γ) εάν παρουσιάζουν χρωματικές διαφορές μεταξύ τους οι χρωματιστοί υαλοπίνακες (δεν πρέπει να
παρουσιάζουν).
δ) τον ορθογωνισμό των υαλοπινάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2-3 της παρούσης προδιαγραφής.

6.2

Ανοχές

α) Ανοχές στα πάχη
Για πόρτες με πάχη 8,10 ή 12mm οι ανοχές επιτρέπεται να είναι r0,3mm.
β) Ανοχές στα βέλη
-

-

12

Ορισμός βέλους: είναι η μέγιστη απόκλιση μεταξύ ευθύγραμμης απαραμόρφωτης ράβδου και
κοίλης επιφάνειας – Χαρακτηρίζει την έλλειψη επιπεδότητας του εξεταζόμενου υαλοπίνακα
SECURIT. Εξαρτάται από το πάχος του υαλοπίνακα τις διαστάσεις και του μήκους/πλάτους.
Μέτρηση βέλους: για την μέτρηση του βέλους, τοποθετείται κατακόρυφα κατά την μεγαλύτερη
του πλευρά επί δύο τάκων σύμφωνα με το σχήμα.
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Σχήμα 1
Ελέγχεται η επιπεδότητα με μετρήσεις στις τέσσερις πλευρές και στις δύο διαγώνιους. Η μέγιστη
απόκλιση όπως ορίσθηκε προηγούμενα, εκφραζόμενη σε mm και διαιρούμενη με τις διαστάσεις
των έξι προηγούμενων μεγεθών σε m δίδει το βέλος σε mm ανά m.
-

Μέγιστη τομή παραδεκτού βέλους: Το βέλος καμπυλότητας και κύρτωσης που μετριέται στις έξι
παραπάνω διαστάσεις όπως προηγούμενα αναφέρεται δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των
2mm.

γ) Ανοχές στις διστάσεις κοπής
Οι διαστάσεις κοπής των υαλοπινάκων πριν από την θερμική ή χημική επεξεργασία τους για την επαύξηση
των μηχανικών και θερμικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατόν να εγγραφεί
και περιγραφεί σε δυο ορθογώνια όπως στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 2

Με μηδενική ανώτερη απόκλιση και ελάχιστη απόκλιση 3 mm
δ) Ανοχές στις κυλινδρικές οπές που πραγματοποιούνται πριν από τη θερμική ή χημική επεξεργασία
-

Για διάμετρο d50mm ανοχή +1 0 mm

-

Για διάμετρο μεταξύ 50 και 100mm ανοχή + 2 0 mm

ε) Ανοχές στις αποστάσεις των κέντρων των οπών από τις ακμές: ±2mm.

13
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Όροι και απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας

7.1

Μέτρα υγείας και ασφάλειας

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:
α) να συμμορφώνονται στην οδηγία 92/57/EE, «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών
και κινητών Εργοταξίων», και στην Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ.
778/80, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 16/96, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 90/99, Π.Δ. 159/99 , κλπ.).
β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Δηλαδή:
-

Προστατευτική ενδυμασία: ΕΛΟΤ EN 863.

-

Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΛΟΤ EN 388

-

Προστασία κεφαλιού: ΕΛΟΤ EN 397

-

Προστασία ποδιών ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαμηλή τάση, για να αποφεύγεται όσο
το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχμηρά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους, πρέπει να
βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύμματα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία μη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον με
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατμούς.

7.2

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης υαλοθυρών SECURIT, τον έλεγχο και την
αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του
συνεργείου κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα
πατώματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που
να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως εγκατεστημένων υαλοθυρών από
κρύσταλλο ασφαλείας, με τον σκελετό ανάρτησης από διατομές υάλου και τους μηχανισμούς ανάρτησης, με
βάση το πάχος και τα λοιπά χαρακτηριστικά του κρυστάλλου ασφαλείας, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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Σχήματα

Σχήμα 3

Σχήμα 4

Σχήμα 5

Σχήμα 6
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Σχήμα 8

Σχήμα 9
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Παράρτημα Β
1 Χαρακτηριστικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες ξύλινων κουφωμάτων

Σχήμα 1

Η πατούρα της κάσας θα πρέπει να έχει μεταλλική επένδυση όπως στο σχήμα 1, από ανοξείδωτο έλασμα με
πλαϊνά στις άκρες και σωληνίσκους που διασχίζουν το ξύλο (2 με 4 τεμ. Φ 8 ή 10 mm).

Σχήμα 2
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(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) πηχάκι στερέωσης υαλοπίνακα
(4) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(5) οπή απορροής νερών από την πατούρα
τοποθέτησης του υαλοπίνακα
Σχήμα 3

(6) ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης
(7) εξωτερικό μεταλλικό λούκι

Η συγκέντρωση των νερών δύναται να γίνει σε πρόσθετο εξωτερικό μεταλλικό λούκι όπως στα σχήματα 2
και 3.

Σχήμα 4
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2 Αποστραγγιζόμενη και αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης υαλοπίνακα

Σχήμα 5

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Υπόμνημα
(1) σφράγιση αρμού
(2) αφρώδες κορδόνι
(3) αεριζόμενη πατούρα κάτω από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(4) οπή απορροής νερών από την πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα
(5) το πλάτος της αεριζόμενης πατούρας καθορίζεται σε συνάρτηση με το πλάτος τάκου έδρασης
υαλοπίνακα (σχ.7)
Παρατήρηση
Η αεριζόμενη κάτω πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα συνδυάζεται πάντοτε με οπές αερισμού της άνω
πατούρας.
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Σχήμα 8

Σχήμα 9
(1) εγκοπές 6x6 mm στο πηχάκι στερέωσης του
υαλοπίνακα που τοποθετείται εξωτερικά για την
αποστράγγιση και τον αερισμό της κάτω
πατούρας του υαλοπίνακα - πυκνότητα
εγκοπών >3.

Σχήμα 10: το πηχάκι της πατούρας τοποθετείται εξωτερικά
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Σχήμα 11

Σχήμα 13

Υπόμνημα
(1) χρήσιμο πλάτος πατούρας
(2) χρήσιμο ύψος πατούρας
(3) ελατοπλαστική στεγάνωση ή τσιμούχα
(4) πλαστική ή ελαστική σφράγιση
(5) οπή απορροής νερών
(7) πηχάκι στερέωσης
(13) πλευρικός αρμός
(14) τάκος έδρασης υαλοπίνακα
(15) ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα
Πλευρικός αρμός (με ένδειξη 13 στα σχήματα):
P
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ημιπερίμετρος υαλοστασίου t 2,5 m
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ημιπερίμετρος υαλοστασίου > 2,5 m με τη μεγαλύτερη πλευρά > 2,0 m

Χρήσιμο πλάτος πατούρας (με ένδειξη 1 στα σχήματα):
πάχος υαλοπίνακα + 2 x πλευρικό αρμό

Είδος πλαισίου

Ξύλινο

Είδος στεγάνωσης

τύπου Ρ

τύπου G

Ελαιοπλαστικά

3

3

Τσιμούχα

3

3

Πλαστική σφράγιση

4

4

Ελαστική σφράγιση

4

4

Χρήσιμο ύψος πατούρας (ένδειξη 2 στα σχήματα)

Υαλοπίνακας
Είδος

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m

Πάχος

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

Απλός

e d 15 mm

12 (1)

16

20

25

Απλός

e > 15 mm

16 (1)

16

20

25

Διπλός

e d 20 mm

16 (2)

20

25

30

Διπλός

e > 20 mm

20

20

25

30

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης υαλοπίνακα (ένδειξη 16 στα σχήματα)

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

8 mm

8 mm

10 mm

12 mm

Ημιπερίμετρος υαλοπίνακα Π σε m
Περιμετρικός αρμός πυθμένα*

Π d 2,5

2,5 d 11 d 5

5 < Π d7

Π>7

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

* ένδειξη 14 στα σχήματα
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©
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Βιβλιογραφία

24

x

Οδηγία 92/57/EE:
Εργοταξίων».

x

Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ 778/80, Π.Δ 399/94, Π.Δ 105/95, Π.Δ.
16/96,

x

ΕΛΟΤ EN 1748-1 Glass in building - Special basic products - Part 1: Borosilicate glasses -- Δομική
ύαλος. Ειδικά βασικά προϊόντα. Μέρος 1: Βοριοπυριτικά κρύσταλλα.

x

ΕΛΟΤ EN 12898 Glass in building - Determination of the emissivity -- Ύαλος για δομική χρήση Προσδιορισμός ικανότητας εκπομπής

x

ΕΛΟΤ EN 12150-1 Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1:
Definition and description -- Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένο ασβέστιο-νάτριοπυριτικό γυαλί ασφάλειας - Μέρος 1: Ορισμός και περιγραφή

x

ΕΛΟΤ EN 12337-1 Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 1:
Definition and description -- Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά: Μέρος 1: Ορισμός και
περιγραφή

x

ΕΛΟΤ EN 1863-1 Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition
and description. -- Δομική ύαλος. Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά. Μέρος 1:
Ορισμός και περιγραφή

x

ΕΛΟΤ EN 12051 Building hardware - Door and window bolts - Requirements and test methods -Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 12209 Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks, latches and
locking plates - Requirements and test methods -- Κλειδαριές και μοχλοί κλειδαριών - μηχανικές
κλειδαριές, μοχλοί και πλάκες κλειδώματος - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 12320 Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test
methods -- Κλειδαριές και εξαρτήματα κλειδαριών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

x

ΕΛΟΤ EN 1935
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods -Οικοδομικά σιδηρικά. Μονοαξονικοί μεντεσέδες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

x

ΕΛΟΤ EN 1158
Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods -Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων. Διατάξεις συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2009-12-23
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00:2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
Built-in furniture

Κλάση τιμολόγησης: 7
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-0901-00 «Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-09-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

3

Όροι και ορισμοί ......................................................................................................................... 6

4

Υλικά κατασκευής - Κριτήρια αποδοχής .................................................................................. 6

4.1
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4.2

Κόντρα πλακέ (Plywood) ........................................................................................................... 7

4.3

Πηχόπλακες (Πλακάζ – Blockboards) ...................................................................................... 8

4.4

Μοριοσανίδες ( Chipboards, Νοβοπάν) ................................................................................... 8

4.5

Ινοσανίδες (Fibreboard) ............................................................................................................. 8

4.6

Καπλαμάδες ................................................................................................................................ 8

4.7

Σκληρά φαινοπλαστικά φύλλα (Formica) ................................................................................ 8

4.8

Συνδετικά μέσα............................................................................................................................ 8

4.9

Ελαστικά παρεμβλήματα ........................................................................................................... 9

5

Μέθοδος κατασκευής / εγκατάστασης – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας ........................ 9

5.1

Καθορισμός ποιοτικών απαιτήσεων υλικών κατασκευής ..................................................... 9

5.2

Παραλαβή - έλεγχος και αποδοχή των υλικών / στοιχείων κατασκευών ............................. 9

5.3

Αποθήκευση των υλικών ......................................................................................................... 10

5.4

Κατασκευή - Τοποθέτηση ........................................................................................................ 10

5.5

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ........................................................................................... 10

5.6

Κατασκευαστικές απαιτήσεις - Ανοχές................................................................................... 10

5.7

Λειτουργικές απαιτήσεις .......................................................................................................... 12

6

Ποιοτικοί έλεγχοι αποδοχής κατασκευών ............................................................................. 15

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ....................... 16

7.1

Γενικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 16

7.2

Προστασία εργαζομένων ......................................................................................................... 16

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος ........................................................................................ 17

8
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ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.

4
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00:2009

Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

1

Αντικείμενο

Στην παρούσα προδιαγραφή καθορίζονται οι κατασκευαστικές και ποιοτικές απαιτήσεις ποιότητας υλικών και
οι κανόνες για τα εντοιχισμένα συνήθη έπιπλα, όπως ντουλάπες, ερμάρια, πάγκους κλπ.
Τα εντοιχισμένα/ σταθερά έπιπλα αποτελούν κατασκευές που εντάσσονται στον σταθερό εξοπλισμό του
κτιριακού έργου, σε αντιδιαστολή με τις λοιπές επιπλώσεις (γραφείων, εργαστηρίων, χώρων υποδοχής,
χώρων συγκεντρώσεων κλπ) που εντάσσονται στον κινητό εξοπλισμό και κατά κανόνα δεν
συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της εργολαβίας κτιριακών έργων.
Οι ανωτέρω κατασκευές μπορεί να είναι επί μέτρω ή τυποποιημένα βιομηχανικής προέλευσης προϊόντα,
από διάφορους τύπους φυσικού ξύλου ή/ και συνθετικής ξυλείας.
Οι διαστάσεις, η διάταξή τους και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους καθορίζονται από τη μελέτη
εξοπλισμού του έργου.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
BS 5669

Particleboard. Code of practice for the selection and application of
particleboards for specific purposes

BS 1186

Timber for and workmanship in joinery. Specification for wood trim and
its fixing

BS 1203

Hot-setting phenolic and aminoplastic wood adhesives. Classification
and test method

BS 1204

Specification for type MR phenolic and aminoplastic synthetic resin
adhesives for wood

ΕΛΟΤ ΕΝ EN 438

High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting
resins (usually called Laminates) -- Διακοσμητικά ελασματοειδή υψηλής
πίεσης (HPL) - Φύλλα βασισμένα σε θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

5
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ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες[ - Δοκιμή
αντοχής σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) – Βιομηχανικά Κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use
against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική
χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 149

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles - Requirements, testing, marking -- Μέσα προστασίας της
αναπνοής - Φιλτρόμασκες για προστασία έναντι σωματιδίων - Απαιτήσεις,
δοκιμές, σήμανση

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά κατασκευής - Κριτήρια αποδοχής

Οι σταθερές επιπλώσεις κατασκευάζονται από ποικιλία υλικών με βάση την φυσική ξυλεία, παράγωγα αυτής
ή/ και συνθετικά υλικά. Συνήθως δε χρησιμοποιούνται συνδυασμοί όλων των ανωτέρω υλικών για την
κατασκευή των επί μέρους στοιχείων της σταθερής επίπλωσης.
Τα υλικά εμφανίζουν ευρεία διακύμανση ως προς τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα, την αντοχή στο χρόνο,
αλλά και το κόστος. Οι απαιτήσεις για την χρησιμοποιούμενη ξυλεία καθορίζονται στη μελέτη του έργου.
Παρατίθενται στη συνέχεια τα βασικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία συνήθων υλικών και οι απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούν κατά περίπτωση (ελάχιστες απαιτήσεις, κριτήρια αποδοχής).

4.1

Ξυλεία

Ομοιομορφία υλικού
Οι κατασκευές που παραδίδονται με διαφανείς επιστρώσεις (βερνίκια) θα αποτελούνται στο σύνολό τους
από τον αυτό τύπο ξυλείας. Διαφορετικοί τύποι ξυλείας επιτρέπονται μόνο στις κατασκευές που προβλέπεται
να στοκαρισθούν και να βαφούν.
Περιεχόμενη υγρασία
Η αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία οδηγεί σε παραμορφώσεις της κατασκευής (σκέβρωμα). Για τον λόγο
αυτό η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει ξηρανθεί είτε στον αέρα είτε με κατάλληλη θέρμανση
σε κλίβανο. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα μέγιστα αποδεκτά ποσοστά υγρασίας για διάφορους
τύπους ξυλείας.

6
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Πίνακας 1 – Μέγιστα αποδεκτά ποσοστά υγρασίας για διάφορους τύπους ξυλείας
ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Κωνοφόρα
Φυλλοβόλα
Τροπικά

ΧΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Εξωτερική

15%

Εσωτερική

12%

Εξωτερική

12%

Εσωτερική

10%

Εξωτερική

12%

Εσωτερική

10%

Ρόζοι
Στα στοιχεία των κατασκευών που πρόκειται να βερνικωθούν επιτρέπονται μόνον ενδιάμεσοι νωποί ρόζοι
ενσωματωμένοι συμπαγώς στο ξύλο, με διάμετρο έως 6 mm και σε πυκνότητα έως δύο ανά μέτρο μήκους
του στοιχείου.
Στα στοιχεία που προβλέπεται να χρωματιστούν επιτρέπεται να υπάρχουν ρόζοι, με την προϋπόθεση η
τελική επιφάνεια να μην φέρει ίχνη τους (επαρκές στοκάρισμα).
Θύλακες με ρετσίνι, σομφό ξύλο, λειψάδες, εμφανής εντεριώνη
Μπορούν να γίνουν αποδεκτά μόνον σε αφανής επιφάνειες (εσωτερικά στοιχεία) με την προϋπόθεση ότι θα
γίνει σχετική επεξεργασία (ξύσιμο, εμποτισμός, στοκάρισμα) και θα ακολουθήσει αδιαφανής βαφή.
Προσβολές μυκήτων ή εντόμων
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).
Στρεβλώσεις
Δεν επιτρέπονται σε κανένα στοιχείο των κατασκευών (λόγος απόρριψης του στοιχείου).

4.2

Κόντρα πλακέ (Plywood)

Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και το νερό (WBP), κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους.
β) Ανθεκτικά στην υγρασία (MS), κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και χώρους με αυξημένη υγρασία.
γ) Συνήθη (ΙΝΤ), κατάλληλα μόνο για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
Απαιτήσεις επιφανειακού τελειώματος:
α) Εμφανής πλευρά χωρίς κανένα ελάττωμα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα), για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βερνικωθούν.
β) Εμφανής πλευρά με διορθωμένα ελαττώματα, αφανής πλευρά ως έχει (αδιόρθωτα ελαττώματα), για τις
κατασκευές που προβλέπεται να βαφούν.
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Πηχόπλακες (Πλακάζ – Blockboards)

Σύνθετες διατομές αποτελούμενες εξωτερικά από κόντρα πλακέ των τριών φύλλων πάχους 3,0 mm (και στις
δύο πλευρές) και εσωτερικά από λωρίδες ξυλείας συγκολλημένες εν θερμώ σε ξυλουργική πρέσα με κόλλες
ανθυγρού τύπου.
Σύνηθες πάχος σύνθετου φύλλου (πλάκας) 19 mm.
Οι επιφάνειες θα είναι χωρίς ελαττώματα όταν οι πλάκες χρησιμοποιούνται σε στοιχεία που προβλέπεται να
βερνικωθούν. Όταν προβλέπεται χρωματισμός τυχόν ελαττώματα θα στοκάρονται.

4.4

Μοριοσανίδες ( Chipboards, Νοβοπάν)

Οι μοριοσανίδες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον σε στοιχεία κατασκευών εσωτερικού χώρου.
Το ειδικό βάρος τους θα είναι τουλάχιστον 500 kg/m3 και το πάχος τους τουλάχιστον 8 mm.
Η επιφάνειά τους θα είναι λεία (συγκέντρωση λεπτών διαβαθμισμένων "μορίων" στην επιφάνεια) και το
συγκολλητικό μέσο ανθεκτικό στην υγρασία (τύπος WBP κατά BS 5669 ή ισοδύναμος).
Οι μοριοσανίδες μπορούν να φέρουν επιστρώσεις στην μία ή/ και τις δύο πλευρές διαμορφωμένες στο
εργοστάσιο:
-

καπλαμάδες διαφόρων τύπων.

-

φύλλο μελαμίνης (διάφορες αποχρώσεις).

-

επίστρωση συνθετικών ρητινών (διάφορες αποχρώσεις).

4.5

Ινοσανίδες (Fibreboard)

Οι ινοσανίδες είναι κατάλληλες μόνον για κατασκευές εσωτερικών χώρων. Αποτελούνται από λεπτές ίνες
ξύλου συγκολλημένες εν θερμώ υπό πίεση με κόλλες βάσεως φορμαλδεΰδης.
Διακρίνονται σε ινοσανίδες μέσης πυκνότητας (MDF), από 550 έως 800 kg/m3 και ινοσανίδες υψηλής
πυκνότητας (HDF), από 800 έως 1300 kg/m3. Συνήθως χρησιμοποιούνται ινοσανίδες MDF (medium density
fiberboards).

4.6

Καπλαμάδες

Θα είναι ελάχιστου πάχους 0,6 mm.

4.7

Σκληρά φαινοπλαστικά φύλλα (Formica)

Θα είναι ελάχιστου πάχους 1 mm, με κατάλληλο υπόστρωμα για την συγκόλλησή τους επί του υποκείμενου
φύλλου. Τα φαινοπλαστικά φύλλα θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 438-2.

4.8

Συνδετικά μέσα

Χρησιμοποιούνται συνήθως τα ακόλουθα συνδετικά μέσα:
-

-

8

Καρφιά με διαμόρφωση και μέγεθος ανάλογα του πάχους των στοιχείων κατασκευής. Για κατασκευές
στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.
Ξυλόβιδες και βίδες κατάλληλες για μοριοσανίδες και ινοσανίδες, μεγέθους ανάλογου του πάχους του
στοιχείου. Για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου, επιβάλλεται να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ ή
να αποτελούνται από φωσφορούχο ορείχαλκο.
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Δίχαλα μηχανής (staples) επιτρέπονται μόνον για πρόχειρη στερέωση κομματιών πριν από το
πρεσάρισμα.
Ξυλουργικές κόλλες σύμφωνα με τα πρότυπα BS 1186, BS 1203 και BS 1204. Για κατασκευές στο
εξωτερικό του κτιρίου, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και το νερό (WBP) λ.χ. με
βασικά συστατικά ρεζορσινόλη-φορμαλδεΰδη ή φαινόλη-φορμαλδεΰδη. Για κατασκευές στο εσωτερικό
του κτιρίου με υγρασία, οι κόλλες θα είναι ανθεκτικές στην υγρασία (MR), π.χ. ουρίας-φορμαλδεΰδης ή
μελαμίνης-φορμαλδεΰδης.

Τα μεταλλικά στηρίγματα και ειδικά τεμάχια θα είναι:
-

4.9

γαλβανισμένα εν θερμώ, ελάχιστου πάχους 2 mm, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης.
εκτονούμενα ή χημικά βύσματα στήριξης, ανθεκτικά στην σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη
βίδα ή βιδωτό παξιμάδι ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Τα βύσματα θα προέρχονται από
κατασκευαστικό οίκο με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9002 παραγωγική διαδικασία.

Ελαστικά παρεμβλήματα

Τα παρεμβλήματα απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων, θα είναι βιομηχανικής προέλευσης, από μαλακό
PVC ή EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer: συνθετικό ελαστικό).

5

Μέθοδος κατασκευής / εγκατάστασης – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας

5.1

Καθορισμός ποιοτικών απαιτήσεων υλικών κατασκευής

Όλα τα υλικά κατασκευής των εντοιχισμένων/ σταθερών επιπλώσεων θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη του έργου και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
-

-

-

-

5.2

Ξυλεία: καθορισμός τύπου και είδους ξυλείας καθώς και χώρας προέλευσης.
Κόντρα πλακέ: καθορισμός πάχους, αριθμού φύλλων, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας
επιφανειών.
Πηχόπλακες: καθορισμός πάχους και ποιότητας επιφανειών.
Μοριοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, ανθεκτικότητας στην υγρασία και ποιότητας/ τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.
Ινοσανίδες: καθορισμός πάχους, πυκνότητας, κατηγορίας (MDF ή HDF) και ποιότητας/ τύπου
επιφανειακών τελειωμάτων.
Καπλαμάδες: καθορισμός πάχους, τύπου ξυλείας και χώρας προέλευσης.
Φαινοπλαστικά φύλλα: καθορισμός υφής, πάχους, χρώματος, παραγωγή/ πιστοποιητικά σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 438.

Παραλαβή - έλεγχος και αποδοχή των υλικών / στοιχείων κατασκευών

Τα προσκομιζόμενα υλικά ή/ και στοιχεία των κατασκευών θα ελέγχονται, προς επιβεβαίωση ότι πληρούν τις
συμβατικές απαιτήσεις και τότε μόνο θα γίνονται αποδεκτά προς ενσωμάτωση/ συναρμολόγηση/
τοποθέτηση.
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Αποθήκευση των υλικών

Με την παραλαβή τους στο εργοτάξιο τα υλικά ή έτοιμα στοιχεία της σταθερής επίπλωσης θα
αποθηκεύονται, μέχρι την ενσωμάτωση/ συναρμολόγησή τους σε χώρους προστατευμένους, με υγρασία
που δεν θα υπερβαίνει το 70%.
Τα πάσης φύσεως μεταλλικά εξαρτήματα θα φυλάσσονται μέσα στις συσκευασίες τους μέχρι να
ενσωματωθούν στις κατασκευές.
Τα έτοιμα στοιχεία των κατασκευών (ράφια, πόρτες, πάγκοι κ.λπ.) θα φέρουν προστατευτικό περιτύλιγμα
από χαρτόνι, χαρτί οντουλέ ή πλαστικά φύλλα με αεροκυψέλες για την προστασία τους από εκδορές ή
χτυπήματα.
Στοιχεία κατασκευών ή υλικά που υφίστανται φθορά κατά την αποθήκευση και τους κάθε είδους χειρισμούς
τους και πλάγιες μεταφορές εντός του εργοταξίου δεν θα γίνονται αποδεκτά προς χρήση/ τοποθέτηση και θα
αντικαθίστανται με επιβάρυνση του Αναδόχου.

5.4
-

-

-

-

-

5.5

Κατασκευή - Τοποθέτηση
Τα στοιχεία των εντοιχισμένων/ σταθερών επιπλώσεων θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του
προμηθευτή. Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνον εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης από
ειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση έμπειρου τεχνικού του.
Το συνεργείο συναρμολόγησης/ τοποθέτησης θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία χειρός,
ηλεκτροεργαλεία και βοηθητικό εξοπλισμό για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
Το προσωπικό του συνεργείου θα συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής του
εργοταξίου και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που
προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου.
Ο επί τόπου τεχνικός υπεύθυνος του κατασκευαστή θα συμμορφώνεται προς τις εντολές της
Επίβλεψης.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την τοποθέτηση δείγματος πλήρους τυπικού στοιχείου της
εντοιχιζόμενης/ σταθερής επίπλωσης προς έλεγχο και αξιολόγηση και στη συνέχεια να δώσει εντολή
για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών

Τα ενσωματούμενα στις χονδροκατασκευές στοιχεία, όπως κάσες, ψευτόκασες, σταθερά πλαίσια, θα
τοποθετούνται συγχρόνως με την εκτέλεση των εργασιών αυτών για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης και
συναρμογής τους.
Τα κινητά μέρη και τα στοιχεία των τελειωμάτων θα τοποθετούνται με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης
επιχρισμάτων, χυτών δαπέδων, επικαλύψεων τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, μάρμαρα κλπ. και αφού
έχουν ολοκληρωθεί οι χρωματισμοί των τοίχων και έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες των κτιρίων. Εάν
προβλέπεται η εκ των υστέρων εκτέλεση εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις τελικές
επιφάνειες, όλες οι εκτιθέμενες επιφάνειες θα επικαλύπτονται με προστατευτικά φύλλα από χαρτί ή
πλαστικό.
Πριν από την τοποθέτηση/ εγκατάσταση των κατασκευών θα ελέγχεται επισταμένως εάν έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας στις επιφάνειες που πρόκειται να
καλυφθούν από τις ξυλουργικές κατασκευές.

5.6

Κατασκευαστικές απαιτήσεις - Ανοχές

5.6.1 Γενικά
Οι ανοχές διαστάσεων καθορίζονται σε ±0,5 mm εν σχέσει με τις διαστάσεις των σχεδίων λεπτομερειών.
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Η κοπή, το γώνιασμα, το ξεχόντρισμα, το πλάνισμα των επί μέρους στοιχείων κλπ. θα γίνεται με κατάλληλα
ξυλουργικά μηχανήματα, ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι διατομές που προβλέπονται στα σχέδια, χωρίς
ελαττώματα. Οι οπές, τόρμοι, εντορμίες και λοιπές εγκοπές θα γίνονται με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (και
όχι με το χέρι). Οι βίδες και τα άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται θα περνούν με ακρίβεια και κάθετα στις
επιφάνειες.
Οι κόλλες θα εφαρμόζονται με προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους και
τυχόν υπερχειλίσεις θα καθαρίζονται εγκαίρως.
Οι τελικές επιφάνειες των στοιχείων θα είναι λείες και δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα (ίχνη από
γυαλοχάρτισμα, λεκέδες, λειψάδες κλπ.) που μπορεί να αφήσουν ίχνη μετά την εφαρμογή του
προβλεπόμενου τελειώματος (βερνίκωμα, χρωματισμός κλπ.).
Οι ακμές των ευπαθών υλικών και εκείνων που το τελείωμά τους είναι ευτελές εκ κατασκευής (π.χ.
μοριοσανίδες) θα εγκιβωτίζονται σε πατούρες ή θα καλύπτονται με συγκόλληση λωρίδων από φυσικό ξύλο
(πηχάκια) ή θερμοκόλληση πλαστικών ταινιών ελάχιστου πάχους 2,0 mm.
Σκληρά ξύλα ή προϊόντα ξύλου δε θα καρφώνονται ή θα βιδώνονται απ’ ευθείας, αλλά αφού προηγουμένως
διανοιχθεί οπή με δράπανο.
Πριν από την οριστικοποίηση των συνδέσεων ή στηρίξεων (τελική σύσφιξη) θα ευθυγραμμίζονται και θα
«αλφαδιάζονται» όλα τα στοιχεία της κατασκευής.
Στην περίπτωση τοποθέτησης εντοιχισμένων ερμαρίων με "πλάτη" σε χώρους με αυξημένη υγρασία, ο
καλυπτόμενος τοίχος θα παραδίδεται επιχρισμένος με τσιμεντοκονίαμα (συνιστάται η προσθήκη πολυμερών
προσθέτων), εάν δεν προβλέπεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια.
5.6.2 Κάσες και σταθερά πλαίσια
Οι κάσες και τα σταθερά πλαίσια θα στερεώνονται με τρία (3) στηρίγματα ανά ορθοστάτη, κατασκευασμένα
από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα, ενδεικτικών διαστάσεων 2x30 mm. Ο κορμός των ελασμάτων θα
βιδώνεται με δύο γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην κάσα ή το πλαίσιο και η προεξοχή τους θα πακτώνεται με
τσιμεντοκονίαμα σε φωλιές ανοιγμένες στην τοιχοποιία.
Στις περιπτώσεις ερμαρίων με περισσότερα του ενός φύλλα, θα τοποθετούνται στηρίγματα και στο
πανωκάσι (τουλάχιστον ένα στο μέσον).
Μέχρι την πήξη του κονιάματος πάκτωσης των στηριγμάτων στις φωλιές, οι κάσσες και τα πλαίσια θα
παραμένουν σταθεροποιημένα με συνδέσμους ακαμψίας.
Ο αρμός μεταξύ κάσας και τοιχοποιίας θα σφραγίζεται επιμελώς με εισπίεση αφρώδους πολυουρεθάνης ή
άλλο υλικό πληρώσεως της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Μετά την στερεοποίηση του υλικού πλήρωσης θα
αποκόπτονται τυχόν υπερχειλίσεις και ο σφραγισμένος αρμός θα καλύπτεται με το επίχρισμα του τοίχου.
Τυχόν προβλεπόμενα αρμοκάλυπτρα (περβάζια) θα εφαρμόζονται αφού στεγνώσουν πλήρως τα
επιχρίσματα.
Με την ολοκλήρωση της πήξης, το επίχρισμα καλύπτεται με επίπεδο ξύλινο αρμοκάλυπτρο (περβάζι) από
ξύλο 12x50 mm καρφωτό ανά 400 mm περίπου στην κάσα από όλες τις πλευρές ή από ημικυκλικό
αρμοκάλυπτρο 25x25 mm (γωνιακός αρμός).
Οι κάσσες και τα σταθερά πλαίσια θα φέρουν προδιαμορφωμένες (στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή)
υποδοχές στροφέων, κλειδαριάς και λοιπών εξαρτημάτων. Απαγορεύεται η διάνοιξη των εγκοπών/
υποδοχών επί τόπου του έργου.
5.6.3 Φύλλα
Οι κάσσες, τα πλαίσια και τα αντίστοιχα φύλλα θα φέρουν κατάλληλη σήμανση ώστε να μπορούν να
αντιστοιχηθούν μονοσήμαντα. Τα φύλλα θα τοποθετούνται αφού δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας και θα
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ρυθμίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες ανοχές του κατασκευαστή και να λειτουργούν
ανεμπόδιστα και αθόρυβα.
5.6.4 Παρεμβύσματα στεγανότητας και απόσβεσης κρούσεων
Τα προβλεπόμενα παρεμβύσματα στεγανότητας (τσιμούχες, λάστιχα), εφ’ όσον προβλέπονται θα
τοποθετούνται στις υποδοχές τους μετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως χρωματισμών και αφού έχουν
στεγνώσει τελείως τα χρώματα. Οι υποδοχές τους θα καθαρίζονται επιμελώς από τυχόν ίχνη χρωματισμού ή
άλλων ρύπων.
Στις γωνίες και στις θέσεις ματίσεων τα παρεμβύσματα θα "μισοκόβονται" (κατά μήκος τομή στο ήμισυ του
πάχους) και θα συγκολλούνται ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχειά τους και να επιτυγχάνεται η
προβλεπόμενη στεγανότητα.
5.6.5 Μηχανισμοί λειτουργίας - πλάκες προστασίας
Θα τοποθετούνται τελευταίοι, αφού έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, στερέωση και ρύθμιση όλων των
υπολοίπων στοιχείων, ώστε να ρυθμιστούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια σύμφωνα με τις οδηγίες των
κατασκευαστών τους.

5.7

Λειτουργικές απαιτήσεις

Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης ή/ και την Τεχνική Περιγραφή των
εργασιών έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
5.7.1 Ερμάρια χωρίς κουτί (μόνον με πόρτες, ανοικτά ερμάρια)
-

-

-

-

Η συνολική επιφάνεια του ερμαρίου θα διαιρείται έτσι ώστε το μέγιστο πλάτος του φύλλου να μην
υπερβαίνει τα 0,60 m ενώ το μέγιστο ύψος να μην υπερβαίνει τα 2,15 m.
Ο σκελετός (κάσσα) θα είναι διαστάσεων 45x65 mm χωρίς πατούρες, με μέλη συνδεδεμένα με
κανονικές ξυλοσυνδέσεις και κόλλα.
Τα φύλλα θα αντιστοιχούν στις διαστάσεις του σκελετού προσαυξημένες κατά 6 mm περιμετρικά ώστε
να εφάπτονται στην κάσσα.
Τα φύλλα μπορούν, εναλλακτικά, να είναι διαμορφωμένα ως εξής:
α) Από πηχόπλακες με περιμετρική επένδυση από φυσικό ξύλο διαστάσεων 20x20 mm, χωρίς
πατούρα.
β) Από μοριοσανίδες ελάχιστου πάχους 16 mm και λοιπών χαρακτηριστικών όπως οι πηχόπλακες. Οι
μοριοσανίδες μπορεί να είναι επενδεδυμένες με καπλαμά ή μελαμίνη ή να είναι βαμμένες στο
εργοστάσιο και στις δύο πλευρές με την ίδια επένδυση ή διαφορετικά μέσα-έξω.
Εφ’ όσον χρησιμοποιηθούν επενδύσεις με μελαμίνη ή formica, επιτρέπεται περιμετρικά η
τοποθέτηση με θερμοκόλληση ειδικού καλύμματος PVC πάχους τουλάχιστον 2 mm.
γ) Από ινοσανίδες MDF ελάχιστου πάχους 16 mm (επίπεδες) ή 19 mm (εγχάρακτες μόνον στην όψη).
Δεν απαιτείται περιμετρική επένδυση με πηχάκια. Κατά τα λοιπά όπως στην παραπάνω
παράγραφο (β).
δ) Πρεσσαριστά φύλλα, ελάχιστου πάχους 30 mm, συγκολλημένα με κόλλα ανθεκτική στην υγρασία
(MR = moisture resistant), με πλαίσιο από ξυλεία διατομής 20x70 m, πλήρωση με κυψέλες
πεπιεσμένου χαρτιού ή με εσωτερικό σκελετό από πηχάκια 20x20 mm και επένδυση αμφίπλευρη
με κόντρα πλακέ πάχους 5 mm.
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Όταν το φύλλο προβλέπεται να παραδοθεί βερνικωμένο θα φέρει και περιμετρική επένδυση όμοια
με του καπλαμά των επιφανειών. Γενικώς τα φύλλα θα φέρουν πατούρα 13x20 mm και θα είναι
εφοδιασμένη με ελατηριωτούς στροφείς.
ε) Περαστά ελάχιστου πάχους 35 mm, με πλαίσιο από φυσικό ξύλο 35x70 mm (διαμορφωμένο με
ξυλοσύνδεση και σφήνες), περιμετρική πατούρα διαστάσεων 13x25 mm και πατούρα υποδοχής
ταμπλά διαστάσεων 15x25 mm.
Οι ταμπλάδες θα είναι διαμορφωμένοι (εναλλακτικά) ως εξής:
-

-

-

Από κόντρα πλακέ μονού αριθμού φύλλων πάχους 9 mm, ποιότητας "χωρίς ελαττώματα" για
επικάλυψη με βερνίκι ή με "διορθωμένα ελαττώματα" για χρωματισμό.
Από μοριοσανίδα με επένδυση καπλαμά ή μελαμίνη ή λακαρισμένη και από τις δύο πλευρές
(στο εργοστάσιο), ελάχιστου πάχους 12 mm.
Από ινοσανίδα MDF πάχους 19 mm επίπεδη ή εγχάρακτη από την μία πλευρά.
Από τεμάχια φυσικού ξύλου πάχους 12 mm συνδεδεμένα μεταξύ τους με τόρμους (finger joints)
και κόλλα ανθεκτική στην υγρασία (MR).

5.7.2 Ερμάρια με κουτί (κλειστού τύπου)
Θα αποτελούνται από πλήρες κλειστό κουτί με ή χωρίς πόδια και θα εδράζονται στο δάπεδο ή θα
αναρτώνται από δομικά στοιχεία (επαρκούς αντοχής για την ανάληψη του φορτίου).
α)

Κουτί (σταθερό περίβλημα)

Το κουτί θα αποτελείται από μοριοσανίδες επενδεδυμένες αμφίπλευρα στο εργοστάσιο με μελαμίνη,
ελάχιστου συνολικού πάχους 16 mm. Οι εμφανείς τομές θα επενδύονται υποχρεωτικά με θερμοκολλημένη
ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2 mm.
Οι συνδέσεις οριζοντίων και κατακόρυφων στοιχείων (πετασμάτων) θα γίνονται κατ’ ορθή γωνία (ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρης επαφή των συνδεομένων τεμαχίων), με ξυλουργική κόλλα και ξυλόβιδες ανά
τουλάχιστον 150 mm.
Τα κατακόρυφα διαχωριστικά πετάσματα του κουτιού θα φέρουν ενισχύσεις στις θέσεις εφαρμογής διπλών
μεντεσέδων (ένας για κάθε φύλλο), οι οποίες θα έχουν επιμελημένα περιμετρικά τελειώματα (π.χ. με
θερμοκολλητή ταινία PVC) ή θα αποτελούνται από τεμάχια MDF βαμμένα στην κατάλληλη απόχρωση.
Η "πλάτη" θα αποτελείται από μοριοσανίδα επενδεδυμένη τουλάχιστον στην εσωτερική πλευρά (ή και
αμφίπλευρα εάν είναι εμφανής) ελαχίστου πάχους 9 mm, τοποθετημένη σε κατάλληλα διαμορφωμένη
πατούρα (χωνευτή) με κόλλα και ξυλόβιδες.
β)

Φύλλα

Ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις της § 3.7.1.
5.7.3 Ερμάρια με συρόμενα φύλλα
Η εμπρόσθια όψη του ερμαρίου, όσον αφορά τις επικαλύψεις του πλαισίου και τις ανοχές θα διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § 3.7.1.
α)

Πλαίσιο (κάσα)

Το πλαίσιο θα είναι διατομής 55xΑ mm (όπου Α = δύο πάχη φύλλων + 50 mm) και όχι μικρότερο από
55x75 mm, και θα φέρει διπλή εγκοπή (γκινισιά) πλάτους όσο το πάχος του φύλλου συν 3 mm και βάθους 13
mm στα μπόϊα άνω και 8 mm στα μπόϊα κάτω. Ο πυθμένας των κάτω γκινησιών (οδηγός) θα επιστρώνεται
με ταινία σκληρού PVC ή προβαμμένου αλουμινίου πάχους 2 mm.
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Φύλλα

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην § 3.7.1.
Τα φύλλα αντί μεντεσέδων θα φέρουν τροχίσκους (ράουλα) κύλισης στην κάτω παρειά, τουλάχιστον δύο
τεμάχια τοποθετημένα σε απόσταση 70 mm από το άκρο του φύλλου (χωνευτά). Τα ράουλα θα είναι
τοποθετημένα σε εγκοπή διαμορφωμένη με κατάλληλο κοπτικό μηχάνημα.
5.7.4 Συρτάρια
Από φυσικό ξύλο
Θα αποτελούνται από πλήρες πλαίσιο φυσικού ξύλου, πάχους τουλάχιστον 15 mm διαμορφωμένο με
ξυλοσυνδέσεις. Ο πυθμένας θα είναι από κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 5 mm και θα εφαρμόζει σε
εγκοπές (γκινησιές) διατομής 5x5 mm στα πλαϊνά και την όψη (συρταρωτός). Στην πίσω πλευρά θα
στερεώνεται με τρία τουλάχιστον καρφιά.
Συρτάρια πλάτους ή μήκους μεγαλυτέρου των 0,60 m θα φέρουν ενίσχυση κάτω από τον πυθμένα (πάτο)
από πήχη διατομής 15x30 mm, στερεωμένο κατά την εκάστοτε μικρότερη διάσταση.
Ο οδηγός των συρταριών θα αποτελείται από σκληρό ξύλο, διατομής 10x15 mm, καρφωμένο και κολλημένο
στα πλαϊνά του φορέα των συρταριών, σε απόσταση 30 mm από την όψη. Πλευρικά τα συρτάρια θα φέρουν
επιμήκη εγκοπή (γκινησιά) στο μέσο του ύψους, διατομής 11x10 mm.
Το διάκενο μεταξύ του συρταριού και του φορέα δεν θα υπερβαίνει τα 5 ± 0,5 mm.
Στην όψη των συρταριών τα διάκενα μεταξύ φορέα συρταριών ή μεταξύ διπλανών συρταριών δεν θα
υπερβαίνει τα 2 ± 0,5 mm.
Εναλλακτικά, ο οδηγός των συρταριών μπορεί να είναι μεταλλικός, βιομηχανικής προέλευσης. Οι μεταλλικοί
οδηγοί θα βιδώνονται στο κάτω μέρος των πλευρικών τοιχωμάτων του συρταριού και στις εσωτερικές
πλευρές του φορέα (κουτιού).
Τα συρτάρια γενικώς θα παραδίδονται με χειρολαβή.
Από μοριοσανίδες
Η μοριοσανίδα θα είναι επενδεδυμένη περιμετρικά με μελαμίνη, το δε συνολικό πάχος θα είναι τουλάχιστον
12 mm. Οι συνδέσεις θα γίνονται με κόλλα ή ειδικές βίδες κατά ορθή γωνία.
Ο πυθμένας και οι οδηγοί θα διαμορφώνονται όπως στην περίπτωση των συρταριών από φυσικό ξύλο.
5.7.5 Ράφια
Ράφια ανοίγματος έως 600 mm μπορούν να διαμορφώνονται από αντικολλητή ξυλεία πάχους τουλάχιστον
20 mm, μονοκόμματα κόντρα πλακέ πάχους 19 mm, μοριοσανίδες ελάχιστου πάχους 16 mm (με ή χωρίς
επένδυση) ή ινοσανίδες MDF ελάχιστου πάχους 19 mm.
Σε περίπτωση χρήσης μοριοσανίδων οι περιμετρικές ακμές μοριοσανίδας θα επενδύονται με θερμοκολλητή
ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2 mm ή ξύλινο πηχάκι πάχους 5 mm.
α)

Στήριξη ραφιών σε ερμάρια κλειστού τύπου (με κουτί).

Θα διαθέτουν τέσσερα τουλάχιστον τυποποιημένα αφαιρούμενα μεταλλικά στηρίγματα που θα εφαρμόζονται
εντός οπών στα πλαϊνά, επενδεδυμένων με σκληρό PVC (πλαστικές φωλιές).
Οι ανοχές μεταξύ ραφιών και πλευρικών πετασμάτων (κατακόρυφα στοιχεία του κουτιού) δεν θα
υπερβαίνουν το 0,5 mm.
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Στήριξη ραφιών σε κουτιά χωρίς "πλάτη".

Για εξασφάλιση του απαραμόρφωτου του κουτιού τα ράφια θα είναι εφοδιασμένα με χωνευτά στηρίγματα κλειδιά, τα οποία θα συσφίγγονται με ειδικό κλειδί ή κατσαβίδι.
5.7.6 Επικάλυψη χαμηλών επιδαπέδιων ερμαρίων (επιφάνεια χρήσεως) - πάγκοι
Τα ερμάρια στην περίπτωση αυτή θα φέρουν επικάλυψη με μοριοσανίδα ή MDF ελάχιστου πάχους 30 mm,
επενδεδυμένη σε όλες τις ορατές επιφάνειες με μελαμίνη, καπλαμά ή άλλο συνθετικό υλικό. Το υλικό
επικάλυψης θα συνοδεύεται από εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής.
Η περιμετρική επένδυση του φύλλου επικάλυψης μπορεί να είναι και από φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα με
κατάλληλα διαμορφωμένες τις απολήξεις του για την αποφυγή τραυματισμού των χρηστών.

6

Ποιοτικοί έλεγχοι αποδοχής κατασκευών

Η Υπηρεσία πέραν των ελέγχων εκτέλεσης των εργασιών συναρμολόγησης/ τοποθέτησης των στοιχείων
σταθερής/ εντοιχισμένης επίπλωσης, έχει την δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής των
στοιχείων στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.
Οι κατασκευές που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή δεν θα γίνονται αποδεκτές στις εξής
περιπτώσεις:
α) Εάν δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη μελέτη όσον αφορά την διάταξη και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των ερμαρίων, συρταριών, πάγκων κλπ.
β) Εάν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής σχετικά με την ποιότητα των
υλικών, την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας και την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης.
γ) Εάν δεν πληρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις των ερμαρίων και των συρταριών όπως καθορίζονται
στα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου και της παρούσας προδιαγραφής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε στοιχείο κατασκευής (φύλλα ερμαρίου, συρτάρια, πάγκους
κλπ.) το οποίο εμφανίζει φθορές, χρωματικές αλλοιώσεις ή παραμορφώσεις, καθώς και τους μηχανισμούς
που δεν εμφανίζουν ομαλή λειτουργία.
Οι ανοχές των κατασκευών, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από τη μελέτη, είναι οι ακόλουθες:
-

Απόκλιση γωνιάσματος πλαισίων ± 1ο (απαιτείται απόλυτη καθετότητα).

-

Ανοχές διαστάσεων κασσών ± 2 ‰.

-

Ανοχές πάχους φύλλων: από  5% ως  10%.

-

Ανοχές διαστάσεων φύλλων r 0,5 mm κατά πλάτος και ύψος.

-

Ανοχές στις διαστάσεις διατομών ξυλείας: r 2 mm.

-

Τα εξαρτήματα πάσης φύσεως θα είναι συμμετρικά και απόλυτα ευθυγραμμισμένα (λ.χ. οι χειρολαβές
δύο γειτονικών φύλλων θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες, οι χειρολαβές επαλλήλων συρταριών θα
είναι απόλυτα στοιχισμένες κ.ο.κ.).

-

Ανοχές τυποποιημένων ερμαρίων σύμφωνα με τα στοιχεία των κατασκευαστών τους.

-

Τα φύλλα θα είναι απολύτως επίπεδα, χωρίς κοιλότητες, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.

-

Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση χωρίς ρεύμα αέρος)
με ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφο 1 mm.
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(απόλυτα ζυγισμένοι και ευθυγραμμισμένοι μεντεσέδες)

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

7.1

Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 2 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστασία
αναπνοής

ΕΛΟΤ EN 149

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων
επεξεργασίας ξύλου. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ροκανίδια και πριονίδια από ξυλουργικά μηχανήματα.
Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε
λειτουργία.
β) Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα
στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
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γ) Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά
τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ) Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι "πλήρως μονωμένα" ή "διπλής μόνωσης" και το
καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία
αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον
ρευματολήπτη (φίσσα).
ε) Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο
τροφοδοσίας.
στ)Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα
τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

7.3

Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Σε τακτά διαστήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα
καθαρίζονται από κατάλοιπα επεξεργασίας ξύλου και προϊόντων του και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις
κόλλες, τα βερνίκια και τα χρώματα.
Τα συλλεγόμενα ρινίσματα, πριονίδια, κομμάτια ξύλου, άδεια κουτιά κλπ. απορρίμματα θα συγκεντρώνονται
και θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων
αυτών για την αποφυγή διασκορπισμού τους από τον αέρα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Τα εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα, βιομηχανικής προέλευσης ή κατασκευαζόμενα επί τόπου του έργου,
επιμετρώνται είτε σε τρέχοντα μέτρα (προκειμένου περί επιμήκων κατασκευών, όπως οι πάγκοι και τά
ράφια), είτε σε τετραγωνικά μέτρα (π.χ. εντοιχισμένες ντουλάπες), είτε ακόμη και σε τεμάχια (π.χ. ερμάρια).
Οι ως άνω κατασκευές νοούνται πλήρεις, με τους πάσης φύσεως μηχανισμούς λειτουργίας τους και
εγκατεστημένες στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις.
Διακρίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το υλικό κατασκευής, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.

17
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x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
Η βαφή των μη επενδεδυμένων επιφανειών των επίπλων (π.χ. με μελαμίνη κλπ συνθετικά φύλλα)
επιμετράται ιδιαιτέρως.
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1001-00 «Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-01-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας υλικών
και των κανόνων έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωμων ή άχρωμων επιφανειακών
επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία από σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο με τυποποιημένα βιομηχανικώς
παραγόμενα οργανικά υλικά με σκοπό την προστασία, το τελείωμα και την διακόσμησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις με οργανικά υλικά
που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα καθορίζονται στα σχέδια και τις
περιγραφές του έργου.
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιολισθητικά
αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξημένη αντοχή σε χημικές δράσεις κλπ.

2

Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 924

Paints and varnishes - Thick plastic wall coatings -- Χρώματα και βερνίκια Ανάγλυφα επιχρίσματα τοίχων (ΡΕΛΙΕΦ)

ΕΛΟΤ 884-1

Paints of organic solvent type for exterior walls - Part 1: Whites -- Χρώματα
οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 1: Λευκά

ΕΛΟΤ 884-2

Solvent type paints for exterior masonry - Part 2: Tins deep tone paints -Χρώματα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 2: Διάφορες
αποχρώσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

1 Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm.
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ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance -- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1

Υλικά

Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
-

-

-

Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο (διαλυτά σε νερό ή διαλύτες) για σκυροδέματα σε επαφή με το
έδαφος, το νερό και την υγρασία.
Οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό (ΕΛΟΤ 924) ή διαλύτες
(ΕΛΟΤ 884-1 και ΕΛΟΤ 884-2) και πιγμέντα για βάση (αστάρωμα), ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις,
ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
Οι επιστρώσεις βάσης (αστάρωμα), οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις χρωματισμού και
διακόσμησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού των επιφανειών από σκυρόδεμα που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα πάχη επίστρωσης
και θα παρέχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη προστασία των κατασκευών.

Όλα τα υλικά βάσης, οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό, εκτός αν
συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

6

-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο,

-

τους διαλύτες με τους οποίους θα καθαρίζεται το δέρμα των βαφέων, τα εργαλεία και οι κατασκευές,

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής του υλικού,

-

τον κωδικό χρωματολογίου του παραγώγου κατά RAL,

-

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ, ανάγλυφο κλπ.)

-

δείγματα εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την Επίβλεψη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου από την
Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά επίστρωσης επιφανειών σκυροδέματος θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με ετικέτες
στις οποίες θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
-

το όνομα του κατασκευαστή,

-

η εμπορική ονομασία του προϊόντος,

-

το είδος και την ποσότητα του υλικού,

-

η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται και

-

στοιχεία χημικής επικινδυνότητας (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

Τα προϊόντα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου, από τα οποία θα προκύπτει
η συμμόρφωσή τους με τα κατά περίπτωση ισχύοντα πρότυπα (EN,ISO) καθώς και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους.
Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο αποκλείονται εκτός αν η έκταση του έργου και το
πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Η μη συμμόρφωση των υλικών με τα ανωτέρω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν εκπληρούν τις
απαιτήσεις της ως άνω & 4.1, και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, μόνον δε τότε
θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια ελέγχων σε πιστοποιημένο εργαστήριο
αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τα ισχύοντα πρότυπα κατά
περίπτωση και τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος.
Η ανάλωσή τους θα γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.
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Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων χρωματισμού και διακόσμησης
σκυροδεμάτων θα εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού
που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Το συνεργείο κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλει:
α) Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και επίστρωσης,
χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) Να διατηρεί τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις
του χωρίς καθυστέρηση.
δ) Να συμμορφώνεται με τις εντολές του επιβλέποντα.
ε) Αν δεν ορισθεί από την Επίβλεψη να κατασκευάσει δείγματα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη.
Αν δεν ορισθεί διαφορετικά από την Επίβλεψη θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος
σε τσιμεντοσανίδα επιφάνειας 200x300 mm, πάχους τουλάχιστον 9,5 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες θα αρχίζουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αυτοτελών τμημάτων του έργου και
οπωσδήποτε εφ’ όσον οι επιφάνειες από σκυρόδεμα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες αντοχές και έχουν
αποβάλλει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την περιεχόμενη σ’ αυτά υγρασία και τουλάχιστον 28 ημέρες μετά
την σκυροδέτησή τους. Είναι δυνατό η προετοιμασία, το αστάρωμα και οι τελικές στρώσεις να εκτελεστούν
διαδοχικά χωρίς διακοπή.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος που θα υποστούν τις ακόλουθες επεξεργασίες:
α) Προστασία με υλικά ασφαλτικής βάσης
β) Προστασία με επίστρωση βάσης (αστάρι)
γ) Προστασία και τελικό χρωματισμό-διακόσμηση με τον προβλεπόμενο τύπο τελειώματος, τις
προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες. Στην περίπτωση αυτή θα καθοριστούν επίσης τα
σημεία αλλαγής και όλες οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγματα ή κατάλληλη επισήμανση στα οικοδομικά στοιχεία από
σκυρόδεμα και επιπρόσθετα αν απαιτείται σε αντίγραφα σχεδίων της μελέτης που θα υπογράφονται από τον
Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον
Επιβλέποντα Μηχανικό.
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Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του Αναδόχου.
Πριν από την έναρξη εφαρμογής των επιστρώσεων στα στοιχεία από σκυρόδεμα θα έχουν ενσωματωθεί
όλες οι προβλεπόμενες κατασκευές π.χ. πλαίσια κουφωμάτων, φωτιστικά σώματα κλπ, θα έχουν
ολοκληρωθεί οι σφραγίσεις των αρμών διαστολής και οι υποδομές τοποθέτησης αρμοκαλύπτρων,
νεροχυτών, στέψεων στηθαίων κλπ.

5.5

Γενικές επιλογές

5.5.1 Αντοχή στο χρόνο
Τα συστήματα προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης επιφανειών από σκυρόδεμα, πριν εφαρμοστούν
θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στην αλκαλική αντίδραση των σκυροδεμάτων. Ανάλογα με την αντοχή τους
στον χρόνο κατατάσσονται ως εξής:
-

-

Μεγάλης αντοχής «Η» 15 χρόνια και πάνω.
Εφαρμογή στα στοιχεία όψης του κτιρίου και ιδιαίτερα σε όσα δεν είναι προσπελάσιμα χωρίς κατασκευή
σκαλωσιάς.
Μέση αντοχή «Μ» 5 έως 10 χρόνια, σε εξωτερικά στοιχεία προσπελάσιμα χωρίς σκαλωσιά και σε
στοιχεία στο εσωτερικό του κτιρίου.

5.5.2 Αντοχή στις περιβάλλουσες συνθήκες
Πριν εφαρμοσθούν τα συστήματα προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης των εξωτερικών
(εκτεθειμένων) επιφανειών σκυροδέματος, θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στις επικρατούσες συνθήκες του
περιβάλλοντος.
5.5.3 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς μεμβράνης επίστρωσης
-

Στο εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm

-

Στο εξωτερικό του κτιρίου σε καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Στο εξωτερικό του κτιρίου, σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Σε παραθαλάσσιες ζώνες 200 μm

-

Σε διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

Σε επαφή με διαβρωτικά υγρά 300 μm (εσωτερικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος βιομηχανικών
κτιρίων).
5.5.4 Αναπνέουσα επίστρωση
Το σύστημα επίστρωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων από σκυρόδεμα που περιβάλλουν κλειστούς
χώρους, πρέπει να επιτρέπει την διαπνοή του στοιχείου έτσι, ώστε τυχόν συγκεντρούμενη στο στοιχείο
υγρασία να εκτονώνεται στον εξωτερικό χώρο και να μην εγκλωβίζεται στο σκυρόδεμα.

5.6

Προετοιμασία

5.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών
Εάν οι εργασίες αφορούν το εσωτερικό του κτιρίου θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός,
θερμοκρασία και υγρασία που απαιτούνται (βλ. πιο κάτω) που θα αποκλείουν την συμπύκνωση υδρατμών
στις επιφάνειες από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
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Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων χρωμάτων και άλλων αχρήστων μακριά από το
εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή όμβριων του έργου
απαγορεύεται.
Θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι
ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι διάφορες ήδη έτοιμες επιστρώσεις και οι
λοιπές γειτονικές κατασκευές.
5.6.2 Γειτονικές επιφάνειες – Κατασκευές και εξοπλισμός στα σκυροδέματα
Όλες οι γειτονικές επιφάνειες (επιφάνειες διαφορετικών τελειωμάτων) θα προστατευτούν με κατάλληλα
καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτί-χαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή
κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν πρόσθετες κατασκευές και εξοπλισμός (π.χ.
φωτιστικά, στόμια, αρμοκάλυπτρα κλπ. στοιχεία) που είναι ενσωματωμένα στα σκυροδέματα και θα
υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι ήδη τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση).
5.6.3 Επιφάνειες σκυροδεμάτων
α. Οι επιφάνειες των εμφανών σκυροδεμάτων, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-04-00.
Οι επιφάνειες θα επιθεωρούνται πριν από την έναρξη των χρωματισμών και τυχόν ελαττώματα θα
αντικαθίστανται σύμφωνα με την ως άνω προδιαγραφή ή /και τις εντολές της Επίβλεψης.
Οι τελικές αποδεκτές επιφάνειες θα καθαρίζονται από εξοχές και ξεχειλίσματα του τσιμέντου, σκόνες,
πιτσιλίσματα από κονιάματα, λεκέδες από αποκολλητικά ξυλοτύπων, λάδια και άλλους ρύπους που έχουν
επικαθίσει σ’ αυτές κατά την πρόοδο του έργου.
Οι καθαρισμοί θα εκτελούνται με την σπάτουλα, χειροκίνητες ή μηχανικές βούρτσες, ηλεκτροκίνητο τροχό και
θα πλένονται με νερό.
β. Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα που θα καλυφθούν από χώμα ή άλλα υλικά, θα επιθεωρούνται και θα
εξομαλύνονται με αποκοπή των εξοχών, όλων των σαθρών τμημάτων και αφαίρεση τυχόν κομματιών
ξυλότυπου που παρέμειναν ενσωματωμένα μετά το ξεκαλούπωμα.
Σύρματα, φουρκέτες, καθώς και ράβδοι οπλισμού εξέχουν χωρίς λόγο, θα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 30
mm από το νοητό επίπεδο της επιφάνειας. Οι αρμοί εργασίας θα καθαρίζονται επίσης σε βάθος τουλάχιστον
30 mm από το νοητό επίπεδο της επιφάνειας.
Οι δημιουργούμενες εσοχές, καθώς και όσες υπάρχουν στο σκυρόδεμα θα υγραίνονται και στη συνέχεια θα
γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα 1:3 με μεσόκοκκη (0/3) άμμο λατομείου στο οποίο θα έχει προστεθεί
συγκολλητικό και αντισυρρικνωτικό πρόσθετο.
Το τσιμεντοκονίαμα θα πιέζεται με το μυστρί, ώστε να γεμίσει τελείως τις κοιλότητες.
Τέλος θα αφαιρούνται χημικά, λάδια και άλλοι ρύποι που έχουν προκληθεί από αποκολλητικά ξυλοτύπων,
διαρροές των μηχανών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών.
5.6.4 Υλικά προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης
Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται στις συσκευασίες τους για να διαπιστωθεί
αν είναι σε καλή κατάσταση, και ότι δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο αποθήκευσής τους.
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Θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται και θα αραιώνονται με τους συνιστώμενους διαλύτες στις ορθές
αναλογίες, σωστά και με προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του, με καθαρά εργαλεία μέσα
σε καθαρά δοχεία, ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και
θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο παραγωγός τους.
Η μη συμμόρφωση με τα ως άνω συνιστά λόγο απόρριψης του υλικού και απαγόρευσης χρησιμοποίησης
του.
Τα υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα
χρησιμοποιήσουν άμεσα και θα αναλώσουν εντός του προδιαγραφόμενου, από τον παραγωγό, χρόνου
εργασιμότητας.
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7

Εφαρμογή

5.7.1 Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο
Οι επιστρώσεις αυτές εφαρμόζονται σε επιφάνειες που προβλέπεται να επιχωθούν. Για τον λόγο αυτό δεν θα
επεκτείνονται καθ’ ύψος πέραν των -10 cm από την τελική στάθμη επίχωσης, πεζοδρομίου κ.ο.κ.
Η επίστρωση θα εκτελείται με βούρτσα από φυτικές ίνες (χόρτινη) με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι
ώστε να διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του σκυροδέματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες
επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά, ώστε να μην εμφανιστούν ελαττώματα.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει τελείως.
Επόμενες στρώσεις μέχρι να συμπληρωθεί το απαιτούμενο πάχος επίστρωσης (συνήθως δύο) θα
εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Τυχόν ελαττώματα (5.7.6) θα αποκαθίστανται κατά την πρόοδο της εργασίας όπως στο 5.7.6 προσδιορίζεται.
5.7.2 Στοκάρισμα
Η εξομάλυνση των εσοχών, το γέμισμα των μεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακμών, θα εκτελείται
προσεκτικά με την σπάτουλα με λεπτόκοκκο υλικό. Τα υλικά στοκαρίσματος διακρίνονται ως εξής:
α) Ανόργανα με βάση το λευκό τσιμέντο
Το στοκάρισμα με ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωμα.
Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται με νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση του υλικού
και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του σκυροδέματος. Το πάχος
στρώσης του εναποτιθέμενου υλικού να είναι μόνον το απαιτούμενο.
Όπου απαιτείται επίστρωση πάχους μεγαλύτερου από 5 mm, η εφαρμογή θα γίνεται με διαδοχικά
περάσματα αφού στεγνώσει κάθε προηγούμενο.
β) Οργανικά με βάση συνθετικές ρητίνες
Τα υλικά αυτά πρέπει να προσφύονται ισχυρά στην επίστρωση βάσης, να σκληρύνονται και να
τρίβονται όσο και οι επιστρώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.
Το στοκάρισμα θα εκτελείται μετά το αστάρωμα και στην περίπτωση αυτή.
Οι επιφάνειες θα είναι γερές, ξηρές και καθαρές. Η εναπόθεση του υλικού θα γίνεται κατά τα ανωτέρω.
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Τα στοκαρίσματα αφού στεγνώσουν εντελώς (συνήθως την επομένη) θα εξομαλυνθούν με τρίψιμο με
ψιλό γυαλόχαρτο.
5.7.3 Επίστρωση βάσης (αστάρι)
Το αστάρι θα επιστρώνεται με βούρτσα ή πινέλο, άφθονο και με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι ώστε να
διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του σκυροδέματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες
επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (συνήθως μία ημέρα).
5.7.4 Επόμενες στρώσεις
Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται με ρολό ή πινέλο σε προετοιμασμένη γερή, ξηρή, καθαρή, χωρίς σκόνες, λεία
στο μέτρο του εφικτού και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, είτε από ελλιπή προεργασία
(βλ. 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη εφαρμογή (βλ. 5.7.3).
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. 5.7.3).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου στο σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση
χρώματος ασθενέστερου στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη
5.7.5 Πιθανά ελαττώματα - αποκατάσταση
Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανό να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω
προβλήματα:
α) Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

κακή ρύθμιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης

-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

β) Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.

γ) Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

δ) Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
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-

ελλιπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλιπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος από απορρόφηση υγρασίας.

ε) Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλιπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ)Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

επίστρωση πάνω σε υγρή επιφάνεια

-

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.

ζ) Επανθίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

υγρασία που υπάρχει ακόμη στο σκυρόδεμα

-

υγρασία που προσβάλλει το σκυρόδεμα

η) Σχηματισμός μυκήτων (μούχλα), ο οποίος μπορεί να οφείλεται:
-

στην υπερβολική υγρασία του χώρου

-

στην συμπύκνωση υγρασίας επί της επιφάνειας από σκυρόδεμα

θ) Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:
-

-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες) από το οξυγόνο του αέρα και το
φως,
στην προσβολή των πιγμέντων από το οξυγόνο του αέρα και το φως.

ι) Εξαφάνιση της λάμψης - θάμπωμα, η οποία μπορεί να οφείλεται:
-

σε λανθασμένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη

-

στις συνθήκες στεγνώματος της τελευταίας στρώσης.

Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώματα και δεν γίνονται αποδεκτά.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.
Ανάλογα με την έκταση και το είδος των ελαττωμάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό καθάρισμα της
επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα
(γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να μην επαναληφθούν.
5.7.6 Τελική εικόνα
Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (5.7.4) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα
επισκευάζονται όπως στο 5.7.4, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
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Προφυλάξεις - Προστασία

Απαγορεύεται η εκτέλεση χρωματισμών επιφανειών σκυροδεμάτων κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%

-

Σε πολύ κρύες ή πολύ θερμές επιφάνειες

-

-

-

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία,
συμπυκνώματα) μόλις επιστρωθούν
Σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε ισχυρά ρεύματα αέρα που μπορούν να προκαλέσουν απότομο
στέγνωμα της επίστρωσης
Με ανεπαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων (περιπτώσεις χρωματισμών στο εσωτερικό του κτιρίου).

Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται
β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλείς περιοχές ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου, εφ’
όσον γίνεται χρήση χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Η Επίβλεψη μπορεί
να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να διακόψει τις εργασίες
μέχρι την λήψη τους χωρίς ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κλπ, μέχρις ότου παραδοθεί το
έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν
ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται.

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Η Επίβλεψη θα ελέγχει τις εκτελούμενες εργασίες κατά την πορεία εξέλιξης τους προκειμένου να διαπιστώνει
εγκαίρως εάν πληρούνται οι όροι της παρούσας προδιαγραφής.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) το πάχος κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους (εάν προβλέπεται από την μελέτη),
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δ) η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα και η
απουσία ελαττωμάτων.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και πληροφορίες σε εκπρόσωπους του
παραγωγού ή /και του προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ’ όσον το επιθυμούν ή κληθούν από την
Επίβλεψη να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την εφαρμογή των προϊόντων τους.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του
έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που
περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται
οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.
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Τρόπος επιμέτρησης

Οι χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα εμφανούς επιφανείας, χωρίς
να αφαιρούνται οι επιφάνειες των κουφωμάτων και διακρίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών
βαφής που χρησιμοποιούνται. Το τυχόν εφαρμοζόμενο υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Οταν η χρωματιζόμενη επιφάνεια έχει ύψος μεγαλύτερο των 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, επιμετρώνται
ιδιαιτέρως τα απαιτούμενα ικριώματα.
Επιμετράται επίσης ιδιαιτέρως η προετοιμασία της επιφανείας του υποστρώματος ώστε να καταστεί λεία και
ομαλή, όταν αυτό προβλέπεται από την μελέτη.
Γενικώς, η διάκριση των εργασιών χρωματισμών για την επιμέτρηση αυτών γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών σκυροδεμάτων και διακόσμησης
1. Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος να
καθορίσουν και να συμφωνήσουν την έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης των χρωματισμών
των επιφανειών από σκυρόδεμα.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού σκυροδέματος και κατασκευή
νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού σκυροδέματος, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:
Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα τουλάχιστον στο
40% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα το πολύ στο
30% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα, εκτός
από κιτρίνισμα, ξεθώριασμα, θάμπωμα.

2. Κριτήρια επιλογής υλικών - Επισκευής - Ανακαίνισης
Εφ’ όσον τα ελαττώματα οφείλονται στην:
Στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, αρκεί η επισκευή – ανακαίνιση να εκτελείται με το ίδιο σύστημα
επίστρωσης βάσης, ενδιάμεσης και τελικής επίστρωσης,
Εάν όμως οφείλεται σε αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήματος προστασίαςχρωματισμού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα προστασίας και χρωματισμού.

3. Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης
Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων σκυροδεμάτων θα εκτελείται κατά κατηγορία επεμβάσεων, ως
εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με το παρόν πρότυπο, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8
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Κατηγορία Β:

©

ΕΛΟΤ

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. και σύμφωνα με
τα ακόλουθα.
Στην τοπική επίστρωση ασταριού και ενδιάμεσων στρωμάτων μέχρις εξίσωσης του
πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η 3.7.4.
Ο ολικός τελικός χρωματισμός-διακόσμηση θα εκτελείται σύμφωνα με την 3.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων,
ώστε οι νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και
διαλύτη της 3.7.3.
Η δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο
καλλίτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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Βιβλιογραφία

x

RAL Design System Code series for professional color design -- Κωδικοποίηση χρωμάτων
του Γερμανικού Ινστιτούτου Διασφάλισης και Πιστοποίησης (Διεθνούς εφαρμογής) (DIGK:
Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeinchung)

x

ΕΛΟΤ EN ISO 1513 Paints and varnishes - Examination and preparation of samples for
testing (ISO 1513) -- Χρώματα και βερνίκια - Εξέταση και προετοιμασία δειγμάτων για δοκιμή

x

ΕΛΟΤ EN ISO 2810 Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment (ISO 2810) -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στο φως
χρωμάτων για εσωτερική χρήση

x

ΕΛΟΤ EN ISO 11890-1
Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound
(VOC) content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1) -- Χρώματα και βερνίκια Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) - Μέρος 1: Μέθοδος
διαφοράς
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ICS: 91.040
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
Render and plaster painting

Κλάση τιμολόγησης: 8
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-02-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1002-00 «Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων» βασίζεται
στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-02-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα

31949

31950
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................................................................... 4
1

Αντικείμενο .................................................................................................................................. 5

2

Ορισμοί ........................................................................................................................................ 5

3

Τυποποιητικές παραπομπές..................................................................................................... 5

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής ....................................................................................................... 6

4.1

Υλικά............................................................................................................................................. 6

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών......................................................................... 7

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο ........................................................ 7

5

Μέθοδος κατασκευής.................................................................................................................. 8

5.1

Συνεργείο ..................................................................................................................................... 8

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών ......................................................................................................... 8

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή.................................................................................................... 8

5.4

Συντονισμός ................................................................................................................................ 9

5.5

Γενικές επιλογές - Κριτήρια ....................................................................................................... 9

5.6

Προετοιμασία ..............................................................................................................................9

5.7

Εφαρμογή .................................................................................................................................. 11

5.8

Προστασία ................................................................................................................................. 14

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας ................................................................... 15

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος.................................................................................................. 15

7

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος ....................... 15

7.1

Γενικές απαιτήσεις .................................................................................................................... 15

7.2

Προστασία εργαζομένων ......................................................................................................... 15

8

Τρόπος επιμέτρησης ................................................................................................................ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ............................................................................................................................................... 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ............................................................................................................................................... 20

3

31951

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

©

ΕΛΟΤ

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι
κανόνες έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωμων ή άχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων
σε οικοδομικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα) επικαλυμμένα με κονιάματα, με τυποποιημένα βιομηχανικώς
παραγόμενα υλικά οργανικής βάσης με σκοπό την προστασία, το τελείωμα και την διακόσμησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις με οργανικά υλικά
που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και
τις περιγραφές του έργου.
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για ειδικά υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά,
αντιολισθητικά, αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξημένης αντοχής σε οξέα, ορυκτέλαια κλπ.

2

Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

3

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ 924

Paints and varnishes - Thick plastic wall coatings -- Χρώματα και βερνίκια Ανάγλυφα επιχρίσματα τοίχων (ΡΕΛΙΕΦ) ή διαλύτες

ΕΛΟΤ 884-1

Paints of organic solvent type for exterior walls - Part 1: Whites -- Χρώματα
οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 1: Λευκά

ΕΛΟΤ 884-2

Solvent type paints for exterior masonry - Part 2: Tins deep tone paints -Χρώματα οργανικού διαλύτη για εξωτερικούς τοίχους - Μέρος 2: Διάφορες
αποχρώσεις) και πιγμέντα για βάση (αστάρωμα), ενδιάμεσες και τελικές
επιστρώσεις, ανθεκτικά στο φως.

ΕΛΟΤ EN ISO 2810

Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στο φως
χρωμάτων για εσωτερική χρήση

5
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με κονιάματα

που
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00

Coatings using in-situ mortars -- Eπιχρίσματα
παρασκευάζονται επί τόπου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1
-

-

-

Υλικά
Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο (διαλυτά σε νερό ή διαλύτες) για επιχρίσματα σε επαφή με το
έδαφος, ή υποκείμενα σε επίδραση νερού και υγρασίας.
Οργανικά υλικά συνθετικών ρητινών ανθεκτικά στα αλκάλια, διαλυτά σε νερό (ΕΛΟΤ 924) ή διαλύτες
(ΕΛΟΤ 884-1 και ΕΛΟΤ 884-2) και πιγμέντα για βάση (αστάρωμα), ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις,
ανθεκτικά στο φως.
Οι επιστρώσεις βάσης (αστάρωμα), οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις χρωματισμού και
διακόσμησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού των επιφανειών από κονίαμα που θα αποδίδει τα απαιτούμενα πάχη επίστρωσης και θα
παρέχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη προστασία των κατασκευών.

Όλα τα υλικά βάσης, οι ενδιάμεσες και τελικές επιστρώσεις θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό, εκτός αν
συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση:
-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο

-

6

τους διαλύτες που θα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του δέρματος των εργαζομένων, των
εργαλείων και των κατασκευών από το υλικό επίστρωσης.

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισή της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής τους,

-

τον κωδικό χρωματολογίου τους

31954
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00:2009

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ, ανάγλυφο κλπ.) και δείγματα εφόσον είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό τους.

Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν
από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά επίστρωσης θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία σημασμένα με ετικέτες
όπου θα αναγράφεται:
-

το όνομα του κατασκευαστή,

-

η εμπορική ονομασία,

-

το είδος και η ποσότητα του υλικού,

-

η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης του,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται το υλικό και

-

λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του υλικού και η κείμενη νομοθεσία

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (αναγνωρισμένου εργαστηρίου).
Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο γενικώς δεν θα γίνονται αποδεκτές εκτός αν η έκταση του
έργου και το πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής των υλικών στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι εκπληρούν τα αναφερόμενα στα 4.1,
4.2, 4.3, 4.4 πιο πάνω, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί οπότε θα γίνονται
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διενέργεια δοκιμασιών σε πιστοποιημένο εργαστήριο αν
υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του
παρόντος.
Σχετικά με τις εργαστηριακές δοκιμές έχουν εφαρμογή τo πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 2810.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος και η ανάλωσή τους να γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.
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Μέθοδος κατασκευής
Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων χρωματισμού και διακόσμησης
σκυροδεμάτων θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού
που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και
επίστρωσης, χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές του Επιβλέποντα.
ε) να κατασκευάσουν δείγματα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη.
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος σε
τσιμεντοσανίδα επιφάνειας 200 x 300 mm, πάχους τουλάχιστον 9,5 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στην §
5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2

Χρόνος έναρξης εργασιών

Οι εργασίες θα αρχίζουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής αυτοτελών τμημάτων του έργου και
οπωσδήποτε εφ’ όσον οι καλυμμένες με κονιάματα επιφάνειες έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες αντοχές και
έχουν αποβάλλει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την περιεχόμενη σ’ αυτά υγρασία και τουλάχιστον 28 ημέρες
μετά την εφαρμογή τους. Η προετοιμασία, το αστάρωμα και οι τελικές στρώσεις μπορούν να εκτελεστούν
διαδοχικά χωρίς διακοπή.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι επιφάνειες επιχρισμάτων στις οποίες θα εφαρμοσθούν:
α) Επίστρωση προστασία με ασφαλτικής βάσης υλικά.
β) Επίστρωση προστασίας βάσης.
γ) Επίστρωση προστασίας και τελικός χρωματισμός-διακόσμηση.
Στην περίπτωση (γ) θα καθοριστούν τα σημεία αλλαγής των προβλεπόμενων αποχρώσεων και τυχόν
πολυχρωμιών και όλες οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγματα ή με κατάλληλη επισήμανση στα αντίστοιχα οικοδομικά
στοιχεία και επιπρόσθετα αν απαιτείται και επί αντιγράφων σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από τον εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στην
Επίβλεψη.
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Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του επικεφαλής του συνεργείου των
χρωματισμών και κατ’ επέκταση του Αναδόχου.
Στα επικαλυμμένα με κονιάματα οικοδομικά στοιχεία θα έχουν ενσωματωθεί όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία
π.χ. πλαίσια κουφωμάτων, φωτιστικά σώματα, στόμια, φεάτια κλπ., θα έχουν εκτελεσθεί όλες οι σφραγίσεις
αρμών διαστολής και θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποδομές για τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων, νεροχυτών,
στέψεων στηθαίων, σχαρών κλπ.

5.5

Γενικές επιλογές - Κριτήρια

5.5.1 Αντοχή στο χρόνο
Πριν εφαρμοσθούν τα συστήματα προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης επιφανειών από κονίαμα, θα
επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στον χρόνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Μελέτη και γενικά στα
συμβατικά στοιχεία του έργου, κατατασσόμενα ως εξής:
-

-

-

Μεγάλη αντοχή «Η», 15 χρόνια και πάνω: Συνήθως απαιτείται για τις φέρουσες κατασκευές, κρυφούς
σκελετούς, μέσα και έξω από το κτίριο.
Μέσης αντοχής «Μ», 5 έως 10 χρόνια: Λοιπές αφανείς και δύσκολα προσπελάσιμες κατασκευές μέσα
στο κτίριο, λοιπές κατασκευές έξω από το κτίριο.
Χαμηλής αντοχής «L», 2 έως 5 χρόνια: Προσιτές κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.

5.5.2 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς επίστρωσης
-

Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου αστικό βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 μm

-

Διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

-

Σε επαφή με διαβρωτικά υγρά 300 μm

5.5.3 Αναπνέουσα επίστρωση
Το σύστημα επίστρωσης εξωτερικών επιχρισμένων τοίχων που περιβάλλουν κλειστούς χώρους, θα
εξασφαλίζει την διαπνοή του στοιχείου έτσι, ώστε τυχόν συγκεντρούμενη στην μάζα του υγρασία να
εκτονώνεται στον εξωτερικό χώρο και να μην εγκλωβίζεται.

5.6

Προετοιμασία

5.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών
Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός και η θερμοκρασία και
υγρασία που απαιτούνται (βλ. και πιο κάτω) για την αποφυγή της συμπύκνωσης υδρατμών στις επιφάνειες
από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων των χρωμάτων και άλλων αχρήστων μακριά από το
εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή ομβρίων του έργου
απαγορεύεται.
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Θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα πληρούν τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας τα οποία
θα είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι διάφορες επιστρώσεις και οι λοιπές
γειτονικές κατασκευές.
5.6.2 Γειτονικές επιφάνειες – Κατασκευές και εξοπλισμός στα επικαλυμμένα με κονιάματα
οικοδομικά στοιχεία
Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτίχαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει
κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν τυχόν πρόσθετες κατασκευές και εξοπλισμός
(π.χ. φωτιστικά, στόμια, αρμοκάλυπτρα, φρεάτια, σχάρες κλπ. στοιχεία) που είναι ενσωματωμένα στα
σκυροδέματα και προβλέπεται να υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι ήδη τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση).
5.6.3 Επιφάνειες κονιαμάτων
Οι επιφάνειες κονιαμάτων που θα επιστρωθούν, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οικείας
προδιαγραφής και δεν πρέπει να έχουν κανένα ελάττωμα.
Οι επιφάνειες θα επιθεωρούνται ώστε τυχόν ελαττώματα να καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο και η
αποκατάστασή τους να εκτελείται από αυτό σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-03-01-00.
Οι αποδεκτές επιφάνειες (χωρίς ελαττώματα) θα καθαρίζονται από εξοχές και ξεχειλίσματα της συνδετικής
ύλης, σκόνες, πιτσιλίσματα από κονιάματα, λεκέδες, λάδια και άλλους ρύπους που έχουν επικαθίσει σ’ αυτές
κατά την πρόοδο του έργου.
Οι καθαρισμοί θα εκτελούνται:
α. με την σπάτουλα, χειροκίνητες ή μηχανικές βούρτσες και διαδοχικό τρίψιμο με διαβαθμισμένα
γυαλόχαρτα ώστε να προκύψει πορώδης λεία και ομαλή επιφάνεια και την απαιτούμενη προσοχή για να
μην αλλοιωθούν οι ακμές, οι εσοχές, οι ποταμοί, τα κυμάτια και τυχόν ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία
που έχουν διαμορφωθεί στα επιχρίσματα, και τέλος σκούπισμα και ξεσκόνισμα.
β. Στα υποστρώματα δαπέδων από τσιμεντοκονίαμα, με σπάτουλα, βούρτσες χειροκίνητες ή μηχανικές και
τρίψιμο με χοντρό γυαλόχαρτο ώστε να προκύψει τραχειά και ομαλή επιφάνεια. Τυχόν βλάβες (κυρίως
σπασίματα) που προκλήθηκαν από τυχαία περιστατικά θα καθαρίζονται μέχρι το υγιές μέρος του
κονιάματος ή ακόμη μέχρι το υπόβαθρο και οι δημιουργούμενες εσοχές θα υγραίνονται και στη συνέχεια
θα γεμίζονται με κονίαμα όμοιο με το κονίαμα της επικάλυψης (βλ. Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-0301-00).
Το κονίαμα θα πιέζεται με το μυστρί, ώστε να γεμίσει τελείως τις κοιλότητες και θα λειαίνεται με ψεκασμό
νερού και τρίψιμο μόλις αρχίσει να πήζει.
5.6.4 Υλικά προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης
Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους εάν είναι σε
καλή κατάσταση και θα εξακριβώνεται εάν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, (σύμφωνα με
τις οδηγίες του παραγωγού τους). Θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται ή /και θα αραιώνονται με τους
συνιστώμενους διαλύτες στις ορθές αναλογίες με καθαρά εργαλεία μέσα σε καθαρά δοχεία, σωστά και με
προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα
χρησιμοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος που συνιστά ο παραγωγός τους. Η μη συμμόρφωση
προς τα παραπάνω συνεπάγεται απόρριψη του υλικού και απαγόρευση χρησιμοποίησης του.
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Υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα χρησιμοποιήσουν
άμεσα και θα αναλώσουν μέσα στον προδιαγραφόμενο, από τον παραγωγό, χρόνο (χρόνος εργασιμότητας
υλικού).
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7

Εφαρμογή

5.7.1 Υλικά επίστρωσης με βάση την άσφαλτο
Η επίστρωση θα εκτελείται με βούρτσα από φυσικές ίνες με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι ώστε να
διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές και οι στενές πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες
επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω προσεκτικά, ώστε να μην εμφανιστούν ελαττώματα,
η επιφάνεια να είναι λεία και το πάχος της στρώσης ομοιόμορφο.
Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει τελείως, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Οι επόμενες στρώσεις, μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο πάχος επίστρωσης (συνήθως δύο) θα
εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Τυχόν ελαττώματα (5.7.6) θα αποκαθίστανται κατά την πρόοδο της εργασίας όπως στο 5.7.6 προσδιορίζεται.
5.7.2 Στοκάρισμα
Η εξομάλυνση εσοχών, το γέμισμα μεγάλων πόρων και η αποκατάσταση των ακμών, θα εκτελείται
προσεκτικά με την σπάτουλα με χρήση λεπτόκοκκου υλικού:
α) Ανόργανο υλικό στοκαρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο
- Το στοκάρισμα με ανόργανο υλικό θα εκτελείται πριν το αστάρωμα.
- Οι επιφάνειες που στοκάρονται θα ψεκάζονται με νερό, ώστε να διευκολύνεται η πρόσφυση του υλικού
και η εισχώρησή του στις κοιλότητες και τους πόρους της επιφάνειας του κονιάματος, το δε στρώμα του
εναποτιθέμενου υλικού θα είναι μόνον το απαιτούμενο (ελαχιστοποίηση πάχους).
- Όταν απαιτείται επίστρωση πάχους υλικού μεγαλύτερου των > 5 mm, αυτή θα εκτελείται με διαδοχικά
περάσματα αφού στεγνώσει κάθε προηγούμενο.
β) Οργανικό υλικό στοκαρίσματος με βάση συνθετικές ρητίνες
- Το στοκάρισμα θα εκτελείται μετά το αστάρωμα.
- Οι τελικές επιφάνειες θα είναι συμπαγείς (χωρίς χαλαρά ή ανεπαρκώς στερεωμένα υλικά), ξηρές και
καθαρές. Η εναπόθεση του υλικού θα γίνεται όπως και στην παραπάνω § (α).
- Τα στοκαρίσματα αφού στεγνώσουν εντελώς (συνήθως την επομένη) θα εξομαλυνθούν με τρίψιμο με
ψιλό γυαλόχαρτο.
5.7.3 Επίστρωση βάσης (αστάρι)
Το αστάρι θα επιστρώνεται με βούρτσα ή πινέλο, άφθονο και με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι ώστε να
διαποτιστούν καλά οι επιφάνειες του κονιάματος.
Πρώτα θα ασταρώνονται οι ακμές, οι σκοτίες, οι εσοχές, τα κυμάτια, τα διακοσμητικά στοιχεία και οι στενές
πλευρές και στη συνέχεια οι μεγάλες επιφάνειες αρχίζοντας πάντοτε από πάνω προς τα κάτω και από τα
άκρα των τοίχων κλπ. επιφανειών προς τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα.
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Μετά την επίστρωση, το αστάρι θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως (συνήθως μία ημέρα).
5.7.4 Σπατουλάρισμα
Όταν επιζητούνται στα εσωτερικά επιχρίσματα τελείως λείες επιστρώσεις, θα εκτελείται σπατουλάρισμα μετά
την επίστρωση της βάσης (ασταριού).
Το υλικό σπατουλαρίσματος πρέπει να είναι λεπτόκοκκο, να έχει πολύ καλή πρόσφυση στο υλικό βάσης
(αστάρι), να διογκώνεται ελαφρά κατά το στέγνωμα, να σκληραίνει και να τρίβεται όπως και οι επιστρώσεις
και να εξασφαλίζει την ισχυρή πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.
Το σπατουλάρισμα θα εκτελείται με διαδοχικά, κατά την ίδια κατεύθυνση περάσματα της φορτωμένης με
υλικό σπάτουλας πάνω στις επιφάνειες, ώστε να γεμίζουν οι πόροι των επιχρισμάτων και να προκύπτει
ενιαία επιφάνεια. Μετά την εκτέλεση της εργασίας η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει επαρκώς και στην
συνέχεια θα ξύνονται με καθαρή σπάτουλα τυχόν εξοχές και θα ακολουθεί δεύτερο πέρασμα ίδιο με το
πρώτο, αλλά με κάθετη προς αυτό κατεύθυνση.
Συνολικά το σπατουλάρισμα θα έχει το ελάχιστον απαιτούμενο πάχος και μόλις στεγνώσει θα τριφτεί καλά με
ψιλό γυαλόχαρτο σε τάκο ή σε παλμικό τριβείο. Οι τριμμένες επιφάνειες, και στην συνέχεια όλος ο χώρος, θα
σκουπιστούν καλά, ώστε να μην υπάρχει σκόνη όταν θα γίνει η επίστρωση της ενδιάμεσης στρώσης όπως
το 5.7.3 καθορίζεται.
Μετά το στέγνωμα της ενδιάμεσης στρώσης, θα ελέγχεται η παραχθείσα επιφάνεια και τυχόν ατέλειές της θα
διορθώνονται με τοπικό ψιλοστοκάρισμα.
5.7.5 Επόμενες στρώσεις
Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται με ρολλό ή πινέλο ή εκτόξευση με πιστόλι σε προετοιμασμένη συμπαγή, ξηρή,
καθαρή, χωρίς σκόνες, λεία στο μέτρο του εφικτού και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια,
είτε από ελλιπή προεργασία (βλ. § 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη εφαρμογή (βλ. § 5.7.4).
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. 5.7.4).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις με βάση διαλύτη) στο σύνολό
του ή ισχυρότερου διαλύτη, πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου (κατά κανόνα επιστρώσεις
υδατοδιαλυτές) στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.
5.7.6 Πιθανά ελαττώματα - Αποκατάσταση
Κατά την επίστρωση είναι πιθανό να εμφανιστούν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω φαινόμενα.
α) Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

κακή ρύθμιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης

-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

β) Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
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-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.
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γ) Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

δ) Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλειπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος από απορρόφηση υγρασίας.

ε) Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ)Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

επίστρωση πάνω σε υγρή επιφάνεια

-

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.

ζ) Επανθίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

υγρασία που υπάρχει ακόμη στο κονίαμα

-

υγρασία που προσβάλλει το κονίαμα

η) Σχηματισμός μυκήτων (μούχλα), ο οποίος μπορεί να οφείλεται:
-

στην υπερβολική υγρασία του χώρου

-

στην συμπύκνωση υγρασίας επί της επιφάνειας από κονίαμα

θ) Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:
-

-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες) από το οξυγόνο του αέρα και το
φως,
στην προσβολή των πιγμέντων από το οξυγόνο του αέρα και το φως.

ι) Εξαφάνιση της λάμψης - θάμπωμα, η οποία μπορεί να οφείλεται:
-

σε λανθασμένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη

-

στις συνθήκες στεγνώματος της τελευταίας στρώσης.

Τα φαινόμενα αυτά συνιστούν ελαττώματα και δεν επιτρέπονται.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.
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Ανάλογα με την έκταση και το είδος των ελαττωμάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό καθάρισμα της
επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα
(γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να μην επαναληφθούν.
5.7.7 Τελική εικόνα
Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (5.7.4) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα
επισκευάζονται όπως στο 5.7.4, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

5.8

Προστασία

Απαγορεύεται η εκτέλεση χρωματισμών επιφανειών σκυροδεμάτων κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%

-

Σε πολύ κρύες ή πολύ θερμές επιφάνειες

-

-

-

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία,
συμπυκνώματα) μόλις επιστρωθούν
Σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε ισχυρά ρεύματα αέρα που μπορούν να προκαλέσουν απότομο
στέγνωμα της επίστρωσης
Με ανεπαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων (περιπτώσεις χρωματισμών στο εσωτερικό του κτιρίου).

Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται
β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλείς περιοχές ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου, εφ’
όσον γίνεται χρήση χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Η Επίβλεψη μπορεί
να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να διακόψει τις εργασίες
μέχρι την λήψη τους χωρίς ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κλπ, μέχρις ότου παραδοθεί το
έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν
ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται.
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Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Κατά διαστήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη προκειμένου
να διαπιστώνει εάν τα υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) Οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) Ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) Το πάχος κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους, εάν προβλέπεται σχετική διαδικασία στα
συμβατικά τεύχη. Στην περίπτωση αυτή ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα διατίθενται από τον Ανάδοχο.
δ) Η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα.
ε) Η τυχόν ύπαρξη ελαττωμάτων.
Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και
πληροφορίες στον παραγωγό και προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ’ όσον ο τελευταίος επιθυμεί ή
κληθεί από τον εργοδότη να παρακολουθήσει και να ελέγξει την εφαρμογή των προϊόντων του.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις
ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57 ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
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Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα εμφανούς επιφανείας, χωρίς
να αφαιρούνται οι επιφάνειες των κουφωμάτων και διακρίνονται με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών
βαφής που χρησιμοποιούνται, καθώς και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Το τυχόν εφαρμοζόμενο
υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Οταν η χρωματιζόμενη επιφάνεια έχει ύψος μεγαλύτερο των 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, επιμετρώνται
ιδιαιτέρως τα απαιτούμενα ικριώματα.
Επιμετράται επίσης ιδιαιτέρως η προετοιμασία της επιφανείας του υποστρώματος ώστε να καταστεί λεία και
ομαλή, όταν αυτό προβλέπεται από την μελέτη.
Γενικώς, η διάκριση των εργασιών χρωματισμών για την επιμέτρηση αυτών γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
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μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών επιχρισμάτων και διακόσμησης

1.

Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, εργοδότης και ο Ανάδοχος να καθορίζουν και να
συμφωνούν στην έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη των εργασιών:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού επιχρίσματος και κατασκευή
νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρού επιχρίσματος, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:

2.

Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα τουλάχιστον στο
40% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα το πολύ στο
30% της επιφάνειας των επιστρώσεων.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα, εκτός
από κιτρίνισμα, ξεθώριασμα, θάμπωμα.

Κριτήρια επιλογής υλικών - Επισκευής - Ανακαίνισης

Εφ’ όσον τα ελαττώματα οφείλονται:
α) στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, τότε αρκεί η επισκευή – ανακαίνιση να εκτελείται με το
ίδιο σύστημα επίστρωσης βάσης, ενδιάμεσης και τελικής επίστρωσης,
β) σε αλλαγή των περιβαλλουσών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήματος προστασίαςχρωματισμού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα προστασίας και χρωματισμού.
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Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης

Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων επιχρισμάτων και υποστρωμάτων θα εκτελείται κατά κατηγορία,
ως εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8

Κατηγορία Β:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8. και σύμφωνα με
τα ακόλουθα.
Στην τοπική επίστρωση ασταριού και ενδιάμεσων στρωμάτων μέχρις εξίσωσης του
πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η 3.7.4.
Ο ολικός τελικός χρωματισμός-διακόσμηση θα εκτελείται σύμφωνα με την 3.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων,
ώστε οι νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και
διαλύτη της 3.7.3.
Η δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο
καλλίτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 2.7 και 3.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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ΕΛΟΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
1.

Φυσικοί και τεχνητοί λίθοι

Συνήθως οι φυσικοί λίθοι και πλάκες επιστρώνονται με λεπτότατες επιστρώσεις προστασίας από: α) υγρασία
και παγετό, β) ρύπανση από διάφορες αιτίες.
Προτιμώνται διαφανή επιστρώματα ώστε να μην εξαφανίζεται η φυσική τους εμφάνιση.
Όλες οι επιστρώσεις πρέπει να είναι διαπερατές από υδρατμούς, (να αναπνέουν) ώστε να εκτονώνονται υπό
μορφή υδρατμών τα συμπυκνώματα υγρασίας από το σώμα των φυσικών ή τεχνητών λιθοσωμάτων.

2.

Γυψοσανίδες

Απαιτείται η επίστρωση βάσης με κατάλληλο υλικό ώστε να ρυθμιστεί η απορροφητικότητα των επιφανειών
του χαρτιού σε σχέση με εκείνη των στοκαρισμάτων στους αρμούς.
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ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-03-00:2009

Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1003-00 «Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών» βασίζεται στην Προσωρινή Εθνική Τεχνική
Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο
Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας
Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-03-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 εγκρίθηκε την 23η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009

Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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ΕΛΟΤ

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των κανόνων έντεχνης κατασκευής επί τόπου
λεπτότατων1 έγχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία από σίδηρο και τα κράμματά
του με τυποποιημένα βιομηχανικώς παραγόμενα οργανικά υλικά επίστρωσης με σκοπό την προστασία από
σκουριά, το τελείωμα και την διακόσμησή τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και αφορούν επιστρώσεις με υλικά
(αντισκωριακά και χρώματα) που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά, αντιολισθητικά,
αντιπυρικά, αντιγκράφιτι, αυξημένη αντοχή σε οξέα, ορυκτέλαια, υψηλές θερμοκρασίες κλπ.
Στην παρούσα προδιαγραφή εμπεριέχονται οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ - ISO
12944 μέρη 1 έως 9.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων,
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και
κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε
χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις
παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1) -- Χρώματα και
βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών με
προστατευτικές επιστρώσεις - Μέρος 1: Γενική εισαγωγή

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-2

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2) -Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών
με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 2: Ταξινόμηση του περιβάλλοντος χώρου

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-3

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3) -- Χρώματα και

1 Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm.
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βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα
χρωμάτων - Μέρος 3: Βασικοί κανόνες σχεδιασμού
ΕΛΟΤ EN ISO 12944-4

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO
12944-4) -- Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων
κατασκευών με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 4: Τύποι και προετοιμασία
επιφανειών

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-5

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5) -- Χρώματα
και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με
συστήματα χρωμάτων - Μέρος 5: Συστήματα χρωμάτων

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-6

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods (ISO 12944-6)
-- Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών
με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 6: Εργαστηριακές μέθοδοι αξιολόγησης

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-7

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 129447) -- Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων
κατασκευών με συστήματα χρωμάτων - Μέρος 7: Διεξαγωγή και εποπτεία
εργασιών βαφής

ΕΛΟΤ EN ISO 12944-8

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and
maintenance (ISO 12944-8) -- Xρώματα και βερvίκια - Avτισκωριακή
πρoστασία xαλύβδιvωv κατασκευώv με συστήματα xρωμάτωv - Mέρoς 8:
Eπεξεργασία πρoδιαγραφώv για vέες κατασκευές και συvτήρηση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

3

Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4
4.1

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής
Υλικά επίστρωσης

Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
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Υλικά με βάση την άσφαλτο ή την πίσσα για κατασκευές μέσα στο έδαφος, ή εγκιβωτισμένες σε
σκυρόδεμα, τοιχοποιίες και πάσης φύσεως κονιάματα και επιχρίσματα.
Αντισκωριακά συνθετικών ρητινών ενός ή δύο συστατικών σε διαλύτη, για αφανείς και εμφανείς
κατασκευές.
Ενδιάμεσες και τελικές στρώσεις χρωματισμού και διακόσμησης συνθετικών ρητινών ενός ή δύο
συστατικών σε διαλύτη ή νερό με έγχρωμα πιγμέντα μεγάλης αντοχής στο φως για εμφανείς
κατασκευές (πιγμένα=αδρομερή ανόργανα συστατικά του υλικού λεπτότατων επιστρώσεων).

Τα ως άνω υλικά θα επιλέγονται με βάση τους πίνακες των παραρτημάτων Α, Β και C του πρότυπου ISO
12944–5-Μέρος 5.
Οι επιστρώσεις αντισκωριακής προστασίας (αστάρωμα) και οι επιστρώσεις τελικού χρωματισμού και
διακόσμησης θα είναι συμβατές μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού των σιδηρών επιφανειών που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα πάχη ξηράς μεμβράνης και θα
παρέχει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη αντισκωριακή προστασία και επιφανειακό τελείωμα των
κατασκευών.
Όλα τα υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης σιδηρών επιφανειών, θα
προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό, εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο

-

τους διαλύτες με τους οποίους θα καθαρίζεται το δέρμα των βαφέων, τα εργαλεία και οι κατασκευές

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό
επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής του υλικού,

-

τον κωδικό χρωματολογίου του παραγωγού κατά RAL

-

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.)

-

δείγματα εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την Επίβλεψη.

Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.
Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου από την
Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά αντισκωριακής προστασίας και χρωματισμών θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με
ετικέτες που θα αναγραφούν τα ακόλουθα στοιχεία:
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-

το είδος και την ποσότητα του υλικού,

-

την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης του,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται

-

στοιχεία χημικής επικινδυνότητας (σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία)
τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων από τα οποία θα
προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τα ισχύοντα κατά περίπτωση (EN,ISO) και τα βασικά
χαρακτηριστικά τους.

-

Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15 kg ανά δοχείο αποκλείονται εκτός αν η έκταση του έργου και το
πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι εκπληρούν τα αναφερόμενα στα 4.1,
4.2, 4.3, 4.4 πιο πάνω, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί οπότε θα γίνονται
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο
εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του
παρόντος.
Οι εργαστηριακές δοκιμασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με το ISO 12944-6.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος και η ανάλωσή τους να γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.

4.4

Προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία από σίδηρο

Μεταλλικές κατασκευές που προσκομίζονται έτοιμες (προκατασκευασμένες) στο εργοτάξιο μπορούν να
έχουν:
α. την τελική επίστρωσή τους, που δεν υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος, κατάλληλα
προστατευμένη μέχρι την παράδοση του έργου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συμμόρφωσης για την ποιότητα και αντοχή της στο χρόνο σύμφωνα με την 5.5.1 πιο κάτω.
β. αντισκωριακή επίστρωση με ελάχιστο πάχος 80 μm (δύο επιστρώσεις) και θα συνοδεύονται από
σφραγισμένο δοχείο του αντισκωριακού υλικού για την επισκευή ζημιών της επίστρωσης κατά την
μεταφορά και τοποθέτηση και από έγγραφη σύσταση του κατασκευαστή τους για το υλικό τελικής
επίστρωσης, ώστε να ικανοποιείται ο πιο πάνω όρος της συμβατότητας των επιστρώσεων και οι όροι
των 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 του παρόντος.
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Στις πιο πάνω κατασκευές περιλαμβάνονται και τα θερμαντικά σώματα.

5

Μέθοδος κατασκευής

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης αντισκωριακής προστασίας και τελικού χρωματισμού σιδηρών επιφανειών θα
εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει
παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν
μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμειξης, καθαρισμού και
επίστρωσης, χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν τυχόν
ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.
ε) να κατασκευάσουν δείγματα εργασίας για έγκριση από τον εργοδότη.
Θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος σε σιδερένια επιφάνεια 200x300 mm, πάχους
τουλάχιστον 2 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2
-

-

-

Χρόνος έναρξης εργασιών
Οι εργασίες αντισκωριακής προστασίας και τελικού χρωματισμού σιδηρών επιφανειών θα αρχίζουν
ευθύς ως επιβεβαιωθεί ότι στο κτίριο δεν πρόκειται να προκληθεί σκόνη και υγρασία, ότι μπορεί να
εξασφαλιστούν οι συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και εξαερισμού για την επίστρωση και το
στέγνωμα των επιστρώσεων και ότι όλα τα στάδια προετοιμασίας, αντισκωριακής επίστρωσης και
τελικού χρωματισμού-διακόσμησης μπορούν να εκτελεστούν σε συνεχή διαδοχή χωρίς διακοπή.
Επιβάλλεται προετοιμασία και αντισκωριακή προστασία να εκτελούνται υπό τους όρους του παρόντος
και σε πρωιμότερα στάδια προκειμένου να προστατεύονται καλυπτόμενες ή αφανείς σιδηρές
επιφάνειες.
Για τον σκοπό αυτό, θα εξασφαλίζονται δύο τουλάχιστον κλειστοί χώροι που καλύπτουν τις απαιτήσεις
της 5.6.1 της παρούσης. Στον ένα θα εκτελείται η προετοιμασία, η αντισκωριακή προστασία, ο τελικός
χρωματισμός και η διακόσμηση σιδηρών επιφανειών. Στον θα αποθηκεύονται μέχρι να στεγνώσουν οι
σιδερένιες κατασκευές έπειτα από κάθε επίστρωση και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο.

Προηγούμενες εργασίες δεν θα καλύπτονται με επιστρώσεις αν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον
εργοδότη.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι σιδηρές επιφάνειες που θα υποστούν:
α) Αντισκωριακή προστασία με ασφαλτικά
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β) Αντισκωριακή προστασία με συνθετικές ρητίνες
γ) Αντισκωριακή προστασία και τελικό χρωματισμό-διακόσμηση με τον προβλεπόμενο τύπο τελειώματος,
τις προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες, ώστε να καθοριστούν τα σημεία αλλαγής τους
και όλες οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν με δείγματα και κατάλληλη επισήμανση στα σιδηρά οικοδομικά στοιχεία
και επιπρόσθετα αν απαιτείται σε σχέδια και σε περιγραφές κοινής αποδοχής.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από τον εργοδότη. Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον
επιβλέποντα.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου.
Οι μεταλλικές κατασκευές μετά την αντισκωριακή προστασία τους θα ενσωματωθούν στο έργο με όλα τα
στηρίγματα, τις υποδοχές, τα βοηθητικά εξαρτήματα κλπ. στοιχεία που προβλέπονται σ’ αυτές, θα ελεγχθούν
και θα δοκιμαστούν ότι έχουν καλώς και λειτουργούν σωστά, είναι αποδεκτές και επιτρέπει ο επιβλέπων την
έναρξη ή την ολοκλήρωση των εργασιών του παρόντος. Διαφορετικά, οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να
επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός και θα καταλογίζονται οι επί πλέον δαπάνες στον υπαίτιο εργολάβο.

5.5
5.5.1

Γενικές επιλογές - Κριτήρια
Αντοχή στο χρόνο

Τα συστήματα αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης μεταλλικών κατασκευών, πριν
εφαρμοστούν θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στο χρόνο σύμφωνα με την κατάταξη του ISO 12944-1, ως
εξής:
-

Μεγάλη αντοχή «Η» 15 χρόνια και πάνω.
Φέρουσες κατασκευές, κρυφοί σκελετοί, μέσα και έξω από το κτίριο.

-

Μέση αντοχή «Μ» 5 έως 10 χρόνια.
Λοιπές αφανείς και δύσκολα προσπελάσιμες κατασκευές μέσα στο κτίριο, λοιπές κατασκευές έξω από
το κτίριο.

-

Χαμηλή «L» 2 έως 5 χρόνια.
Προσιτές κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.

5.5.2 Αντοχή στις περιβάλλουσες συνθήκες
Τα συστήματα αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης μεταλλικών κατασκευών, πριν
εφαρμοστούν θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στις συνθήκες του περιβάλλοντος στο εσωτερικό και το
εξωτερικό του έργου, σύμφωνα με την κατάταξη του ISO 12944-2 σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη (βλ.
5.5.1 πιο πάνω) αντοχή στο χρόνο και την συνολική ποιότητα εργασίας των μεταλλικών κατασκευών όπως
ορίζεται στο ISO 12944-3.
Ειδικά τα θερμαντικά σώματα, οι σωληνώσεις θερμών ρευστών κλπ., θα επικαλύπτονται με υλικά που
αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
5.5.3 Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξερής επίστρωσης
-

Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm
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-

Εξωτερικό του κτιρίου καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου αστικό βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 μm

-

Διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

-

Σε επαφή με διαβρωτικά υγρά 300 μm

©
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5.5.4 Επιμεταλλωμένες σιδηρές επιφάνειες
Επιμεταλλωμένες εν θερμώ γαλβανισμένες, ηλεκτροφορημένες κλπ. σιδηρές επιφάνειες όπως
προσδιορίζονται στο ISO 12944-4 θα επιστρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες Α9 και Α10 του
παραρτήματος Α του ISO 12944-4.

5.6

Προετοιμασία

5.6.1 Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών
Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός, θερμοκρασία και
υγρασία που απαιτούνται (βλ. και 5.9 πιο κάτω) για να αποκλείεται η συμπύκνωση υδρατμών στις μεταλλικές
επιφάνειες από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται να επιλέγονται δύο κλειστοί ανεξάρτητοι γειτονικοί χώροι στο υπό
κατασκευή έργο, οι οποίοι να πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
Στον ένα χώρο θα εκτελούνται οι προετοιμασίες, η αντισκωριακή προστασία, ο τελικός χρωματισμός και
διακόσμηση όσων σιδερένιων κατασκευών μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τις τελικές θέσεις τους
χωρίς επίπτωση στην ποιότητα του έργου π.χ. θερμαντικά σώματα, φύλλα κουφωμάτων, διακοσμητικές
επενδύσεις κλπ. και στον άλλο το στέγνωμα μετά από κάθε επίστρωση και η προσωρινή αποθήκευση μέχρι
την επανατοποθέτησή τους.
Θα εξασφαλιστεί τρόπος διάθεσης των καταλοίπων χρωμάτων και άλλων αχρήστων μακρυά από το
εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή ομβρίων του έργου δεν
επιτρέπεται.
Θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα καλύπτουν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι
ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι διάφορες επιστρώσεις και οι λοιπές γειτονικές
κατασκευές.
5.6.2 Γειτονικές επιφάνειες – Εξοπλισμός λειτουργίας σιδηρών κατασκευών
Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτίχαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει
κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν πρόσθετες κατασκευές (ηχοαπορροφητικές ή
διακοσμητικές επενδύσεις, τελειώματα δαπέδων κλπ.) και εξαρτήματα (διακόπτες, χειρολαβές, φωτιστικά,
διακοσμητικά κλπ.) που είναι ενσωματωμένα στις μεταλλικές κατασκευές και θα υποστούν διαφορετική
επεξεργασία ή είναι τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν (τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση).
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5.6.3 Σιδηρές επιφάνειες
Οι σιδηρές επιφάνειες που θα χρωματισθούν για πρώτη φορά ή που θα υποστούν εκ νέου αντισκωριακή
προστασία, χρωματισμό και διακόσμηση, θα προετοιμαστούν με την πρακτικά εφικτότερη και
αποτελεσματικότερη για εργοτάξιο μέθοδο από τις αναφερόμενες στο ISO 12944-6, ώστε να καθαριστούν:
α) Από ετερογενείς ρύπους (λάδια κλπ. υλικά κατεργασίας, ρινίσματα, υπολείμματα κονιαμάτων,
υπολείμματα χρωμάτων κλπ.) με την σπάτουλα και με πλύσιμο με ελαφρά χημικά διαλύματα οξέων
ή βάσεων, διαβρωτικά (paint removers), διαλυτικά (βενζίνη, τετραχλωριούχο άνθρακα κλπ.), νερό
και απορρυπαντικά και θα εκπλυθούν καλά με νερό ώστε να καθαρίσουν τελείως και θα
στεγνώσουν με πεπιεσμένο αέρα.
β) Από εγγενείς ρύπους (σκουριά, ή άλλη χημική αλλοίωση του σιδήρου) με μηχανικές μεθόδους,
χειρωνακτικά (σπάτουλα,βούρτσες, γυαλόχαρτο) ή μηχανικά (περιστροφικές βούρτσες, τροχοί, ή
κάποιο εγκεκριμένο είδος αμμοβολής ή μεταλλοβολής).
Το κάψιμο με ειδικό καμινέτο και παράλληλα ο καθαρισμός με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα (σπάτουλα,
βούρτσα, τριβείο, τροχός κλπ.), είναι αποτελεσματικά για ετερογενείς και εγγενείς ρύπους σε μικρές
επιφάνειες.
Ο καθαρισμός θα γίνεται σε βάθος, ώστε να προκύψει καθαρή μεταλλική επιφάνεια λεία ή εκτραχυμένη
σύμφωνα με τις υποδείξεις του παραγωγού των υλικών επίστρωσης και με την απαιτούμενη προσοχή ώστε:
-

Να μην επεκτείνεται η δράση χημικών διαλυμάτων, διαβρωτικών και διαλυτικών πέρα από το
επιθυμητό όριο. Οι ουσίες αυτές θα αποπλένονται πολύ καλά με άφθονο νερό και απορρυπαντικά και
γενικά σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγωγών τους ομοίως μετά την εξασφάλιση της επιθυμητής
ποιότητας της σιδηράς επιφάνειας.

-

Να μην αλλοιωθούν οι μορφές, οι γωνίες, οι σκοτίες κλπ. των σιδηρών στοιχείων.

-

Να καθαριστούν πλήρως και όλα τα δυσπρόσιτα σημεία (αποφυγή εγκλωβισμού σκουριάς).

-

Να μη βλαβούν γειτονικές κατασκευές ανεξάρτητα από τον βαθμό ολοκλήρωσής τους.

5.6.4 Προγενέστερες στρώσεις
Τυχόν προγενέστερες στρώσεις θα τρίβονται σε όλη τους την έκταση ελαφρά, με ψιλό γυαλόχαρτο, ώστε να
εξομαλύνονται και να εκτραχύνονται χωρίς να απομειώνεται το πάχος τους σημαντικά με ιδιαίτερη προσοχή
στις προεξοχές και τις γωνίες που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.
Στα δύσκολα σημεία (εξοχές, εσοχές, γωνίες, συγκολλήσεις, οπές), μπορεί να προστίθεται τοπικά επιπλέον
επίστρωση ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης χωρίς όμως αυτή να διακρίνεται και
να διαφέρει από την κανονική στρώση.
5.6.5 Υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης
Όλα τα υλικά αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμών και διακόσμησης πριν χρησιμοποιηθούν θα
ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχουν
παρέλθει τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται και θα αραιώνονται με τους συνιστώμενους διαλύτες με καθαρά εργαλεία,
σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, σωστά και με προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη
εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται εντός του χρόνου που συνιστά ο
παραγωγός τους.
Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης των υλικών και απαγόρευσης της εφαρμογής
τους.
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Τα υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα
χρησιμοποιήσουν άμεσα και θα αναλώσουν εντός του προδιαγραφόμενου, από τον παραγωγό, χρόνου
εργασιμότητας.
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7

Εφαρμογή

5.7.1 Μέθοδος εφαρμογής
Όταν στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και το παρόν, δεν καθορίζεται τεχνική εφαρμογής των
επιστρώσεων, το συνεργείο χρωματισμών μπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο, πιστόλι
κλπ.) την ενδεδειγμένη μέθοδο. Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον παραγωγό του
συστήματος επίστρωσης, να αποδίδει, ομοιογενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια με ξηρό πάχος
επίστρωσης, το κατά περίπτωση απαιτούμενο. (Βλ. 5.5.3)
5.7.2 Αντισκωριακή επίστρωση
Οι σιδηρές επιφάνειες πρέπει να επιστρώνονται με αντισκωριακό αμέσως μετά την προετοιμασία τους και
κατά προτίμηση μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προστασία.
Με βάση την απαίτηση αυτή θα γίνεται ο προγραμματισμός των εργασιών θεωρουμένου ότι προετοιμασία
και αντισκωριακή επίστρωση αποτελούν ενιαίο στάδιο της εργασίας.
Η αντισκωριακή επίστρωση θα εφαρμόζεται όπως στο 5.7.3 καθορίζεται.
5.7.3 Επόμενες επάλληλες στρώσεις
Οι στρώσεις θα εφαρμόζονται σε προετοιμασμένη γερή, ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από
οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, είτε από ελλειπή προεργασία (βλ. 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη
εφαρμογή (βλ. 5.7.4), αρχίζοντας από τις ακμές, τις πατούρες, τις εσοχές, τις στενές πλευρές και πάντοτε
από πάνω προς τα κάτω.
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προγενέστερη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. 5.7.5).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις διαλύτη) στο σύνολό του ή
ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου (κατά κανόνα επιστρώσεις νερού) στο
σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.
5.7.4 Γεμίσματα
Στις θέσεις που απαιτείται εξομάλυνση μικρής έκτασης ατελειών, ιδίως στα σημεία των συγκολλήσεων, οι
σχετικές εργασίες θα εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της αντισκωριακής προστασίας με υλικά (στόκους ή
κόλλες) που συνιστά ο παραγωγός του συστήματος των επιστρώσεων.
Τα υλικά αυτά πρέπει να προσφύονται στην αντισκωριακή επίστρωση, να σκληρύνονται και να τρίβονται
όπως και οι επιστρώσεις, και να επιτρέπουν την πρόσφυση των επόμενων στρώσεων.
5.7.5 Πιθανά Eλαττώματα - Αιτίες - Αποκατάσταση
Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανό να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω
προβλήματα:
α)

Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-
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-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως γύρω από τις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

β)

Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.

γ)

Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

δ)

Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλειπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος.

ε)

Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλειπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ) Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ζ)

επίστρωση πάνω σε υγρή από συμπυκνώματα επιφάνεια

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.
Σημάδια από το μέσο επίστρωσης, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:

-

ακατάλληλα ή κακής ποιότητας μέσα επίστρωσης (πινέλα, ρολά, μπεκ ψεκασμού)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης

-

υπερβολικά αραιωμένο υλικό επίστρωσης ή πολύ πτητικός διαλύτης

-

ακατάλληλες συνθήκες εργασιών.

η)

Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:
-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες)

-

στην προσβολή των πιγμέντων από τον αέρα και το φως.
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Εξαφάνιση της λάμψης - θάμπωμα, η οποία μπορεί να οφείλεται:
-

σε λανθασμένη ή υπερβολική χρήση διαλύτη

-

στις συνθήκες στεγνώματος της τελευταίας στρώσης.

Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώματα και δεν γίνονται αποδεκτά.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης.
Ανάλογα με την έκταση και το είδος των ελαττωμάτων, θα εκτελείται συνολικό ή τοπικό καθάρισμα της
επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα
(γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κλπ.) και επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις
γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να μην επαναληφθούν.
5.7.6 Τελική εικόνα
Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (5.7.5) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί, οπότε θα
επισκευάζονται όπως στο 5.7.5, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

5.8

Τελικοί χρωματισμοί προκατασκευασμένων σίδηρών στοιχείων

Πριν από την τελική επίστρωση θα επιβεβαιώνεται ότι οι κατασκευές αυτές έχουν ενσωματωθεί οριστικά στο
έργο και είναι αποδεκτές από τον εργοδότη.
Στη συνέχεια θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος της αντισκωριακής επίστρωσης και όπου αυτή έχει υποστεί
ζημιά είτε κατά τις μεταφορές, είτε από τις εργασίες ενσωμάτωσης, θα επισκευάζεται.
Κατά την επισκευή τα βλαβέντα σημεία θα καθαρίζονται μέχρι να εμφανιστεί καθαρό μέταλλο που θα
επικαλυφθεί με το αντισκωριακό που έχει προσκομίσει σφραγισμένο ο κατασκευαστής τους στο
επιβεβλημένο πάχος (τουλάχιστον 80 μm, βλ. & 4.7).
Αφού στεγνώσουν τελείως όλα τα σημεία επισκευών και τα ελέγξει ο Επιβλέπων Μηχανικός, θα εφαρμόζεται
ο τελικός χρωματισμός με το ενδεδειγμένο υλικό σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στα 4.7.β, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6 και 5.7 του παρόντος.

5.9

Προστασία - Προφυλάξεις

Οι εργασίες της παρούσας προδιαγραφής δεν θα εκτελούνται όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες συνθήκες:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων.

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C, ανώτερη 38° C.

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.

-

-

-
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Πολύ κρύες ή πολύ θερμές επιφάνειες εφαρμογής. Σωληνώσεις θέρμανσης και θερμαντικά σώματα δεν
πρέπει να επιστρώνονται όταν η θέρμανση λειτουργεί
Επιφάνειες εφαρμογής που είναι άμεσα εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία,
Επιφάνειες υγρές ή που είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία, συμπυκνώματα) μόλις
επιστρωθούν,
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Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα σφραγίζονται και θα αποθηκεύονται
β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλή περιοχή, ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και του έργου, εφόσον
γίνεται χρήση χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Ο εργοδότης μπορεί να
επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και να διακόψει τις εργασίες μέχρι
την λήψη τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή του.
Τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κλπ, μέχρις ότου παραδοθεί το
έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν
ατέλειες κατά την παράδοση του έργου, θα ξαναχρωματίζονται χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Η Επίβλεψη θα ελέγχει τις εκτελούμενες εργασίες κατά την πορεία εξέλιξής τους προκειμένου να διαπιστώνει
εγκαίρως αν τηρούνται οι όροι της παρούσας προδιαγραφής.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) το πάχος και η συνολική ποιότητα κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-7 προσδιορίζεται,
δ) η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα και η
απουσία ελαττωμάτων της παρ. 5.7.5.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και πληροφορίες σε εκπροσώπους του
παραγωγού ή του προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφόσον το επιθυμούν ή κληθούν από την Επίβλεψη
να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την εφαρμογή των προϊόντων τους.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
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Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του
έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που
περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται
οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι επιστρώσεις αντισκωριακής προστασίας σιδηρών επιφανειών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα
εμφανούς επιφανείας, με βάση τα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται (τύπος και πάχος
ξηρού υμένα σε μm), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
Το τυχόν εφαρμοζόμενο υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009

x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιάς αντισκωριακής προστασίας, χρωματισμών και
διακόσμησης
1.

Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, ο Κ.τ.Ε. και ο Ανάδοχος να καθορίσει και να
συμφωνήσουν την έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής σιδερένιας επιφάνειας και
κατασκευή νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής σιδερένιας επιφάνειας, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός – διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:

2.

Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα τουλάχιστον στο
40% της επιφάνειας των σιδερένιων κατασκευών.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα το πολύ στο
30% της επιφάνειας των σιδερένιων κατασκευών.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα.

Κριτήρια επιλογής υλικών - Επισκευής - Ανακαίνισης

Εφ’όσον τα ελαττώματα οφείλονται:
-

-

20

στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, αρκεί η επισκευή – ανακαίνιση να εκτελείται με το
ίδιο σύστημα επίστρωσης αντισκωριακής προστασίας και χρώματος,
Εάν όμως οφείλονται σε αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή ανεπάρκεια του συστήματος
προστασίας-χρωματισμού, τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα προστασίας και
χρωματισμού από τους πίνακες των παραρτημάτων Α, Β και C του ISO 12944-5 “Paints and
varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 5:
Protective paint systems”, ή θα αυξάνονται τα πάχη επίστρωσης της 3.5.3 κατά μία τάξη.
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Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης

Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων αντισκωριακής προστασίας και χρωματισμού σιδηρών επιφανειών
θα εκτελείται κατά κατηγορία επεμβάσεων, ως εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 4.7 και 5.8

Κατηγορία Β:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 4.7 και 5.8. και σύμφωνα με
τα ακόλουθα.
Στην τοπική επίστρωση αντισκωριακής προστασίας και ενδιάμεσων στρωμάτων
μέχρις εξίσωσης του πάχους παλαιών και νέων επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η
5.7.4.
Ο τελικός χρωματισμός-διακόσμηση θα εκτελείται σύμφωνα με την 5.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων, ώστε οι
νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους επίστρωσης και διαλύτη της
5.7.3. Η δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο
καλύτερος τρόπος εάν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις παρ. 4.7 και 5.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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Βιβλιογραφία
ΕΛΟΤ EN ISO 1513

Paints and varnishes - Examination and preparation of samples for testing
(ISO 1513) -- Χρώματα και βερνίκια - Εξέταση και προετοιμασία δειγμάτων
για δοκιμή

ΕΛΟΤ EN ISO 11890-1

Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC)
content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1) -- Χρώματα και βερνίκια Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) Μέρος 1: Μέθοδος διαφοράς
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ICS: 91.040
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
HELLENIC TECHNICAL
SPECIFICATION

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
Wood painting

Κλάση τιμολόγησης: 9
© ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΑΧΑΡΝΩΝ 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ
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Πρόλογος
H παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-1005-00 «Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών» βασίζεται στην
Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) που
συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) υπό
την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΥΠΕΧΩΔΕ).
Την επεξεργασία και την έκδοση της παρούσας Ελληνικής
Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ TΠ 1501-03-10-05-00, ανέλαβε η
Ειδική Ομάδα Έργου ΕΟΕ Γ της ΕΛΟΤ ΤΕ 99 «Προδιαγραφές
τεχνικών έργων», την γραμματεία της οποίας έχει η Διεύθυνση
Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Το κείμενο της παρούσας Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 εγκρίθηκε την 21η Δεκεμβρίου 2009
από την ΕΛΟΤ ΤΕ 99 σύμφωνα με τον κανονισμό σύνταξης και
έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

 ΕΛΟΤ 2009
Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα μέρος αυτού του Προτύπου δεν
επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή
μηχανικό, περιλαμβανομένων φωτοαντιγράφισης και μικροφίλμ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα
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Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιμασθεί
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν στην κατασκευή των δημοσίων
τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 είναι ο καθορισμός των ελάχιστων
απαιτήσεων ποιότητας υλικών και των κανόνων έντεχνης εφαρμογής επί τόπου του έργου λεπτότατων1
άχρωμων ή έγχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία από φυσικό ή συνθετικό ξύλο με
τυποποιημένα βιομηχανικώς παραγόμενα οργανικά υλικά επίστρωσης με σκοπό την προστασία αυτών από
φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, τις περιβάλλουσες συνθήκες, καθώς και το τελείωμα και την διακόσμησή
τους.
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και αφορούν επιστρώσεις με υλικά
(συντηρητικά και χρώματα) που χρησιμοποιούνται ευρέως.
Το είδος, το τελείωμα (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων θα
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου.
Ομοίως, θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες π.χ. αντιολισθητικά, αντιπυρικά,
αντιγκράφιτι κλπ.

2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις
άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία
του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί
παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις
αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του.
Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00

Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις
περιβαλλοντικής
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

ΕΛΟΤ EN 863

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture
resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής
σε διάτρηση.

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι
μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety helmets (Amendment A1) -- Βιομηχανικά κράνη ασφάλειας.

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Safety Footwear for Professional Use -- Yποδήματα ασφαλείας για
επαγγελματική χρήση

1 Ως λεπτότατη επίστρωση ορίζεται η επίστρωση της οποίας το συνολικό πάχος δεν υπερβαίνει το 1 mm.
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Ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.

4

Υλικά - Κριτήρια αποδοχής

4.1

Υλικά επίστρωσης ξύλινων επιφανειών

Τα υλικά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
-

-

-

-

Υλικά με βάση την άσφαλτο ή την πίσσα για κατασκευές μέσα στο έδαφος ή εγκιβωτισμένες σε
σκυρόδεμα, τειχοποιίες και πάσης φύσεως κονιάματα και επιχρίσματα.
Συντηρητικά ξύλων σε νερό ή διαλύτη.
Ενδιάμεσες και τελικές στρώσεις διαφανών συνθετικών ρητινών (varnishes) ενός ή δύο συστατικών σε
νερό ή διαλύτη με ή χωρίς έγχρωμα πιγμέντα ανθεκτικά στο φως.
Ενδιάμεσες και τελικές στρώσεις αδιαφανών συνθετικών ρητινών (opaque) ενός ή δύο συστατικών σε
νερό ή διαλύτη, άχρωμα ή έγχρωμα με πιγμέντα ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία.
Γεμιστικά υλικά των πόρων και των ατελειών του ξύλου, εφαρμοζόμενα όπως συνιστά ο παραγωγός
των λεπτότατων επιστρώσεων.

Τα πιο πάνω υλικά επίστρωσης θα είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύστημα
προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης των επιφανειών από ξύλο που θα εξασφαλίζει τα απαιτούμενα
πάχη επίστρωσης και θα παρέχει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη προστασία των κατασκευών.
Τα υλικά προστασίας, χρωματισμού και διακόσμησης των ξύλων, θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό,
εκτός αν συναινεί ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

τα στοιχεία των παραγωγών τους,

-

την εμπορική ονομασία τους,

-

το είδος, το πεδίο εφαρμογής τους και την ελάχιστη αντοχή τους στο χρόνο,

-

τους διαλύτες με τους οποίους θα καθαρίζονται το δέρμα των βαφέων, τα εργαλεία και οι κατασκευές,

-

το ελάχιστο πάχος ξηράς μεμβράνης (dry film thickness) και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται,

-

την ευφλεκτότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

την τοξικότητα και τα μέτρα αντιμετώπισής της,

-

οδηγίες για την προετοιμασία των επιφανειών και τον τρόπο εφαρμογής των υλικών,

-

τον κωδικό του χρωματολογίου του παραγωγού κατά RAL,

-

τον τύπο του τελειώματός τους (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κ.λπ.),

-

δείγματα εφόσον κρίνονται απαραίτητα από την Επίβλεψη.

Η Επίβλεψη μπορεί να ζητήσει το υλικό κάθε στρώσης να έχει διαφορετική απόχρωση ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος των πραγματοποιούμενων επιστρώσεων.
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Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου από την
Επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.
Τα υλικά προστασίας χρωματισμών θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία με ετικέτες στις οποίες
θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
-

το όνομα του κατασκευαστή,

-

η εμπορική ονομασία του προϊόντος,

-

το είδος και την ποσότητα,

-

η ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης του προϊόντος,

-

τα πρότυπα στα οποία ανταποκρίνεται και

-

στοιχεία χημικής επικινδυνότητας (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτει
η συμμόρφωσή τους προς τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ (και απουσία αυτών προς τα πρότυπα ISO), καθώς και
τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Τα μεγέθη των συσκευασιών θα είναι ανάλογα των απαιτήσεων του έργου. Συσκευασίες μεγαλύτερες των 15
kg ανά δοχείο αποκλείονται εκτός αν η έκταση του έργου και το πρόγραμμα κατασκευής του το αιτιολογούν.
Η μη συμμόρφωση των υλικών με τα παραπάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.

4.2

Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο για να διαπιστωθεί εάν εκπληρούν τις
απαιτήσεις (§ 4.1) και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, μόνον δε τότε θα γίνονται
αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διενέργεια ελέγχων σε πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν
αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τα σχετικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής.

4.3

Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο

Τα υλικά θα αποθηκεύονται συσκευασμένα πάνω σε παλέτες σε κατάλληλο στεγνό αεριζόμενο χώρο, έτσι
ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να είναι προστατευμένα από την ηλιακή
ακτινοβολία, την υπερβολική θερμότητα και το ψύχος, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, να
διευκολύνεται ο έλεγχος. Η ανάλωσή τους θα γίνεται κατά την σειρά προσκόμισής τους.
Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος αποθήκευσής τους θα απομακρύνονται
αμέσως από το έργο.
Οι μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνονται με την ανάλογη προσοχή, ώστε οι συσκευασίες και οι
ετικέτες τους να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, τα δοχεία να μπορούν να ξανασφραγίζονται και οι
ετικέτες τους να είναι αναγνώσιμες.

4.4

Έτοιμες κατασκευές από φυσική ή συνθετική ξυλεία προσκομιζόμενες στο εργοτάξιο

Για τις κατασκευές από φυσική ή τεχνητή ξυλεία που προσκομίζονται στο εργοτάξιο έτοιμες να
ενσωματωθούν στο έργο, έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
α. Όταν παραδίδονται με την τελική τους επίστρωση θα είναι κατάλληλα προστατευμένες, μέχρι την
παράδοση του έργου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης για την ποιότητα και
αντοχή της επίστρωσής τους στο χρόνο σύμφωνα με την § 5.5.1 της παρούσας.
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β. Όταν παραδίδονται μόνον με επίστρωση συντηρητικού θα συνοδεύονται από σφραγισμένο δοχείο με το
ίδιο συντηρητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο εργοστάσιο για την επισκευή ζημιών της επίστρωσης
κατά την μεταφορά και τοποθέτηση και από οδηγίες του κατασκευαστή τους για το υλικό τελικής
επίστρωσης, ώστε να ικανοποιείται ο προαναφερθείς όρος της συμβατότητας των επιστρώσεων και οι
όροι των § 5.5.1, 5.5.2 και 5.5.3 της παρούσας προδιαγραφής.

5

Μέθοδος εκτέλεσης

5.1

Συνεργείο

Οι εργασίες επίστρωσης προστασίας και τελικού χρωματισμού των ξύλινων επιφανειών θα εκτελούνται από
έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού που έχει εκτελέσει παρόμοια έργα.
Το συνεργείο κατα την εκτέλεση των εργασιών οφείλει:
α) Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί μέσα
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία δηλαδή: αυτοφερόμενα
ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό μεταφοράς υλικών, χάραξης, ανάμιξης, καθαρισμού και επίστρωσης,
χειροκίνητα και μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση.
γ) Να διατηρεί τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις
του χωρίς καθυστέρηση.
δ) Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης.
ε) Να κατασκευάσει δείγματα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη.
Αν δεν ορισθεί διαφορετικά από την Επίβλεψη θα κατασκευασθεί από ένα δείγμα για κάθε τύπο τελειώματος
σε κομμάτι από ξύλο ίδιο (είδος και κατεργασία) με εκείνο των κατασκευών, επιφάνειας 120 x 300 mm,
πάχους τουλάχιστον 12 mm σύμφωνα με όσα ορίζονται στις § 5.5, 5.6 και 5.7 του παρόντος.
Τα δείγματα θα παραμένουν μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες
θα συγκρίνονται με αυτά.

5.2
-

-

Χρόνος έναρξης εργασιών
Οι εργασίες προστασίας ενδιάμεσων και τελικών επιστρώσεων ξύλινων επιφανειών θα αρχίζουν ευθύς
ως επιβεβαιωθεί ότι στο κτίριο δεν πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη και να εισέλθει υγρασία, ότι μπορεί
να εξασφαλιστούν οι συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και εξαερισμού, για την επίστρωση και το
στέγνωμα των επιστρώσεων και ότι όλα τα στάδια προετοιμασίας, επίστρωσης συντηρητικού,
ενδιάμεσου και τελικού χρωματισμού-διακόσμησης μπορούν να εκτελεστούν σε συνεχή διαδοχή χωρίς
διακοπή.
Επιβάλλεται η προετοιμασία και επίστρωση συντηρητικού στα ξύλινα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί
στο εργοτάξιο κατεργασμένα, το ταχύτερο δυνατό από την άφιξή τους, ώστε να προλαμβάνεται η
απορρόφηση υγρασίας και η παραμένουσα ρύπανση από εργοταξιακούς ρύπους.

Προηγούμενα στάδια των εργασιών δεν θα καλύπτονται με επιστρώσεις αν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί
από τον εργοδότη.

5.3

Χάραξη - Έλεγχος - Αποδοχή

Θα καθοριστούν όλες οι ξύλινες επιφάνειες που θα υποστούν τις ακόλουθες επεξεργασίες:
α) Επίστρωση με ασφαλτικής βάσης υλικά προστασίας.

8

31998
©

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00:2009

β) Επίστρωση με συντηρητικά για προστασία.
γ) Επίστρωση με συντηρητικά για προστασία, ενδιάμεσες επιστρώσεις και τελική στρώση με διαφανή
άχρωμα ή έγχρωμα βερνίκια. Στην περίπτωση αυτή θα καθοριστούν επίσης ο προβλεπόμενος τύπος
τελειώματος, οι προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες, τα σημεία αλλαγής και όλες οι
απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
δ) Επίστρωση με συντηρητικό για προστασία, αδιαφανείς ενδιάμεσες και τελική επίστρωση για
χρωματισμό και διακόσμηση. Στην περίπτωση αυτή θα καθοριστούν επίσης ο προβλεπόμενος τύπος
τελειώματος, οι προβλεπόμενες αποχρώσεις και τυχόν πολυχρωμίες, τα σημεία αλλαγής τους και όλες
οι απαιτούμενες σχετικές λεπτομέρειες.
Όλα τα πιο πάνω θα αποτυπωθούν σε δείγματα, με κατάλληλη επισήμανση στα ξύλινα οικοδομικά στοιχεία
και επιπρόσθετα, αν απαιτείται, σε αντίγραφο σχεδίου της μελέτης, που θα υπογράφονται από τον
"Επιβλέποντα" και τον Ανάδοχο.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των δειγμάτων των τελικών αποχρώσεων και των
τύπων τελειωμάτων από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για την διενέργεια των
ελέγχων από την Επίβλεψη.

5.4

Συντονισμός

Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του Αναδόχου.
Οι ξύλινες κατασκευές μετά τις προστατευτικές επιστρώσεις με συντηρητικό θα ενσωματωθούν στο έργο με
όλα τα στηρίγματα, τις υποδοχές, τα βοηθητικά εξαρτήματα κ.λπ. στοιχεία που προβλέπονται σ’ αυτές, θα
ελεγχθούν και θα δοκιμαστούν ότι έχουν καλώς και λειτουργούν σωστά, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
προδιαγραφές και τότε μόνον θα επιτρέπει ο Επιβλέπων την έναρξη των εργασιών της παρούσας.
Διαφορετικά, οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός, χωρίς αυτό να
συνεπάγεται οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.

5.5

Γενικές επιλογές - Κριτήρια

5.5.1

Αντοχή στο χρόνο

Τα συστήματα προστασίας, βερνικώματος, χρωματισμού και διακόσμησης ξύλινων κατασκευών, ως προς
την αντοχή τους στο χρόνο, διακρίνονται ως εξής:
-

-

Μεγάλης αντοχής «Η», 15 χρόνια και πάνω.
Μέσης αντοχής «Μ», 5 έως 10 χρόνια (συνήθως προς εφαρμογή σε φέρουσες αφανείς και δύσκολα
προσπελάσιμες κατασκευές μέσα στο κτίριο).
Χαμηλής αντοχής «L», 2 έως 5 χρόνια (συνήθως προς εφαρμογή σε προσιτές κατασκευές στο
εσωτερικό του κτιρίου όλες οι κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου).

5.5.2

Αντοχή στις περιβάλλουσες συνθήκες

Πριν εφαρμοστούν τα συστήματα προστασίας, βερνικώματος, χρωματισμού και διακόσμησης ξύλινων
κατασκευών, θα επιβεβαιώνεται ότι αντέχουν στις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος στο εσωτερικό
και το εξωτερικό του έργου, σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη (βλ. § 5.5.1 πιο πάνω) αντοχή στο χρόνο
και την συνολική ποιότητα εργασίας των ξύλινων κατασκευών, όπως ορίζεται στις κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενες προδιαγραφής για τις ξύλινες κατασκευές (κουφώματα, ερμάρια - εντοιχιζόμενα έπιπλα,
επενδύσεις, φέρουσες ξύλινες κατασκευές, πέργκολες κλπ.).
5.5.3
-

Απαίτηση ελάχιστου συνολικού πάχους ξηράς επίστρωσης (dry film thickness)

Εσωτερικό του κτιρίου τουλάχιστον 120 μm
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-

Εξωτερικό του κτιρίου σε καθαρό περιβάλλον 125 μm

-

Εξωτερικό του κτιρίου σε αστικό βιομηχανικό περιβάλλον 160 μm

-

Παραθαλάσσιο περιβάλλον 200 μm

-

Διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον 240 μm

©

ΕΛΟΤ

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ελάχιστα πάχη επίστρωσης είναι τα συνήθως εφαρμοζόμενα. Σε κάθε
περίπτωση θα έχουν εφαρμογή τα ελάχιστα πάχη που καθορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια και την τεχνική
περιγραφή του έργου.

5.6
5.6.1

Προετοιμασία
Περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών

Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών θα εξασφαλιστεί ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός, θερμοκρασία και
υγρασία που απαιτούνται (βλ. § 5.9 πιο κάτω) για να αποκλειστεί η συμπύκνωση υδρατμών στις ξύλινες
επιφάνειες από της έναρξης μέχρι του πέρατος των εργασιών.
Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται να επιλέγονται δύο κλειστοί ανεξάρτητοι γειτονικοί χώροι στο υπό
κατασκευή έργο, οι οποίοι να πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
Στον ένα χώρο θα εκτελούνται οι προετοιμασίες, η προστασία, το βερνίκωμα και ο τελικός χρωματισμός
όσων ξύλινων κατασκευών μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τις τελικές θέσεις τους, χωρίς επίπτωση
στην ποιότητα του έργου (π.χ. φύλλα κουφωμάτων, φύλλα ερμαρίων, διακοσμητικές επενδύσεις) και στον
άλλο το στέγνωμα μετά από κάθε επίστρωση και η προσωρινή αποθήκευση μέχρι την επανατοποθέτησή
τους.
Επισημαίνεται η απαίτηση εξασφάλισης τρόπου διάθεσης των καταλοίπων χρωμάτων και άλλων αχρήστων
μακριά από το εργοτάξιο. Η διάθεσή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα δίκτυα λυμάτων ή ομβρίων
του έργου δεν επιτρέπεται.
Για την εκτέλεση των εργασιών θα εγκατασταθούν ικριώματα που θα συμμορφώνονται προς όλους τους
σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι ανεξάρτητα και αυτοφερόμενα για να μην υφίστανται ζημίες οι
διάφορες επιστρώσεις και οι λοιπές γειτονικές κατασκευές.
5.6.2

Γειτονικές επιφάνειες – Εξοπλισμός λειτουργίας ξύλινων κατασκευών

Όλες οι γειτονικές επιφάνειες θα προστατευτούν με κατάλληλα καλύμματα (αυτοκόλλητη χαρτοταινία, χαρτίχαρτόνι, φύλλα πολυαιθυλενίου, λεπτά φύλλα μοριοσανίδας ή κόντρα πλακέ ή hard board), ώστε να εκλείψει
κάθε κίνδυνος τραυματισμού και ρύπανσής τους.
Επίσης θα προστατευτούν όπως πιο πάνω, ή θα αφαιρεθούν τυχόν πρόσθετες κατασκευές (διακοσμητικές
επενδύσεις, μοκέτες κ.λπ.) και εξαρτήματα (διακόπτες, χειρολαβές, φωτιστικά, διακοσμητικά κ.λπ.) που είναι
ενσωματωμένα στις ξύλινες κατασκευές που προβλέπεται να υποστούν διαφορετική επεξεργασία ή είναι ήδη
τελειωμένα.
Τα αντικείμενα αυτά θα αποθηκευτούν κατάλληλα ώστε να μην υποστούν την παραμικρή βλάβη και θα
ξανατοποθετηθούν μόλις οι επιστρώσεις σκληρυνθούν και τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά την τελική
επίστρωση.
5.6.3

Κατασκευές από ξυλεία (φυσική ή συνθετική)

Τα ξύλα και οι ξύλινες κατασκευές θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο ή θα διαμορφώνονται επί τόπου με τα
ακόλουθα τελειώματα προ της έναρξης των διαδικασιών προστασίας και βαφής τους:
α) Τα προοριζόμενα για διαφανείς επιστρώσεις (βερνίκωμα) στοιχεία θα έχουν πλήρως σφραγισμένους
τους αρμούς, επεξεργασμένους όλους τους ρόζους και πλήρως λειοτριμμένες, χωρίς κανένα
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επιφανειακό ελάττωμα επιφάνειες. Αφού τελειώσει η επί τόπου επεξεργασία τους αν δεν
προσκομίζονται έτοιμα από το εργοστάσιο) θα προστατεύονται με οικοδομικό χαρτί.
β) Τα προοριζόμενα για αδιαφανείς επιστρώσεις (χρωματισμό) στοιχεία θα έχουν πλήρως σφραγισμένους
τους αρμούς, επεξεργασμένους όλους τους ρόζους και επιφάνειες λειασμένες με ελάχιστα επιφανειακά
ελαττώματα (π.χ. τρύπες από καρφιά ή βίδες), τα οποία να μπορούν όμως να αποκατασταθούν χωρίς
την επέμβαση ξυλουργού.
Πριν από την επίστρωση συντηρητικού θα ελέγχεται η περιεχόμενη στα φυσικά ξύλα υγρασία, η οποία
συνιστάται να κυμαίνεται στα ακόλουθα επίπεδα:
-

από 12%~15% για κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου,

-

από 10%~12% για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνει εμπειρικά ή εργαστηριακά (στην περίπτωση σημαντικών έργων).
Οι κατασκευές θα πρέπει να εγκλιματίζονται, ώστε η υγρασία τους να βρίσκεται κατά το δυνατόν εντός των
ανωτέρω ορίων.
Στη συνέχεια, οι επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς:
α) Από ετερογενείς ρύπους (υπερχειλίσεις από κόλλες, υλικά κατεργασίας, ρινίσματα, υπολείμματα
κονιαμάτων, υπολείμματα χρωμάτων κλπ.) με:
-

σπάτουλα και ξύστρα.

-

τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο κατά την φορά των ινών του ξύλου.

-

ξεσκόνισμα και σκούπισμα.

β) Από εγγενείς ρύπους (ρετσίνι, ελαιώδη εκκρίματα, στίγματα, μαυρίσματα κλπ.) με:
-

-

αφαίρεση των θυλάκων του ρετσινιού με σπάτουλα και πολλαπλό τρίψιμο με ύφασμα εμποτισμένο
με νέφτι ή ελαφρό πετρέλαιο (white spirit),
καθαρισμό και αποχρωματισμό των στιγμάτων και των ελαιωδών εκκριμάτων με κατάλληλα
νιτρώδη υλικά καθαρισμού,

-

ελαφρό τρίψιμο κατά την φορά των ινών του ξύλου με ψιλό γυαλόχαρτο,

-

ξεσκόνισμα και σκούπισμα από τα κατάλοιπα επεξεργασίας και καθαρισμού.

Τυχόν παλαιές επιστρώσεις χρωμάτων αφού μαλακώσουν με χημικά διαλύματα οξέων ή βάσεων (π.χ.
καυστική ποτάσα), τυποποιημένα διαβρωτικά (paint removers), διαλυτικά, ή κάψιμο με καμινέτο, θα
απομακρύνονται με σπάτουλα και ξύστρα. Αφού αφαιρεθούν όλα τα χρώματα, τα ξύλινα στοιχεία θα
ξεπλένονται από τα χημικά με νερό και ελαφρό απορρυπαντικό και θα αφήνονται για στέγνωμα και
εγκλιματισμό.
Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές στις
ακμές, τις γωνίες, τις συνδέσεις κλπ. που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την μορφή των ξύλινων
κατασκευών.
Θα ελέγχονται επίσης όλα τα μεταλλικά στηρίγματα, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι, οι βίδες, τα καρφιά κλπ. ότι
είναι σωστά τοποθετημένα, έχουν την απαιτούμενη αντισκωριακή προστασία και τελείωμα, άλλως θα
επικαλύπτονται τοπικά με αντισκωριακό συνθετικών ρητινών (βλ. αντίστοιχη προδιαγραφή).
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5.6.4
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Ρόζοι

Οι ξεροί χαλαροί ρόζοι πρέπει να έχουν ήδη αντικατασταθεί ή αποκατασταθεί κατά την φάση των
ξυλουργικών εργασιών.
Οι ξηροί σταθεροί ρόζοι και οι νωποί ρόζοι θα καθαρίζονται από το ρετσίνι με τρίψιμο, με νέφτι ή white spirit,
ή κάψιμο με καμινέτο και θα καθαρίζονται με το σκαρπέλο ώστε να σχηματίζουν ελαφρά εσοχή σε σχέση με
την γειτονική επιφάνεια.
Μετά την επίστρωση του συντηρητικού οι ξηροί σταθεροί ρόζοι καλύπτονται με κατάλληλα γεμιστικά υλικά,
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού των επικείμενων επιστρώσεων.
Οι νωποί ρόζοι θα απομονώνονται με το υλικό που συνιστά ο παραγωγός των επιστρώσεων ή με γομαλάκα
(1:4 με οινόπνευμα), ή με χρώμα βάσεως αλουμινίου.
5.6.5

Προγενέστερες στρώσεις

Κάθε προγενέστερη στρώση θα τρίβεται κατά την φορά των ινών του ξύλου σε όλη της την έκταση ελαφρά,
με ψιλό γυαλόχαρτο, ώστε να εξομαλύνεται και να εκτραχύνεται, χωρίς όμως να απομειώνεται σημαντικά το
πάχος της, με ιδιαίτερη προσοχή στις προεξοχές και τις γωνίες που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.
Στα δύσκολα σημεία (εξοχές, εσοχές, γωνίες, οπές), μπορεί να προστίθεται τοπικά επί πλέον επίστρωση
ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο πάχος επίστρωσης χωρίς όμως αυτή να διακρίνεται και να διαφέρει από
την κανονική στρώση.
5.6.6

Υλικά επίστρωσης (συντηρητικά, βερνίκια, χρώματα)

Όλα τα υλικά επίστρωσης, πριν χρησιμοποιηθούν, θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουν αλλοιωθεί. Θα ελέγχεται επίσης εάν έχουν υπερβεί
τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Τα υλικά θα αναδεύονται, θα αναμιγνύονται και θα αραιώνονται με τους συνιστώμενους διαλύτες, στις ορθές
αναλογίες, σωστά και με προσοχή, με καθαρά εργαλεία μέσα σε καθαρά δοχεία ώστε να αποκτήσουν την
απαιτούμενη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο
που συνιστά ο παραγωγός τους. Η μη συμμόρφωση με τα ως άνω συνιστά λόγο απόρριψης του υλικού και
απαγόρευσης χρησιμοποίησής τους.
Στο τέλος κάθε βάρδιας εργασίας, τα δοχεία θα κλείνονται πολύ καλά και θα αποθηκεύονται έως την
επόμενη χρήση τους.
Τα υλικά δύο συστατικών θα αναμιγνύονται σε ποσότητες που τα συνεργεία εφαρμογής θα
χρησιμοποιήσουν άμεσα και θα αναλώσουν εντός του προδιαγραφόμενου, από τον παραγωγό, χρόνου
εργασιμότητας.
Απαγορεύεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων
χρωμάτων για την δημιουργία νέων.

5.7
5.7.1

Εφαρμογή
Επιστρώσεις με υλικά προστασίας ασφαλτικής βάσης ή συντηρητικά ξύλου

Τα ασφαλτικής βάσης υλικά προστασίας θα επιστρώνονται με βούρτσα από φυτικές ίνες σε τρεις
επιστρώσεις και κατά τα λοιπά όπως και τα συντηρητικά.
Τα συντηρητικά θα επιστρώνονται με βούρτσα ή πινέλο, άφθονα και με πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις έτσι
ώστε το ξύλο να «μουσκεύει» με συντηρητικό μέχρις αρνήσεως (να μην απορροφά άλλο συντηρητικό)
αρχίζοντας από τις ακμές, τις εσοχές και τις συνδέσεις. Όπου το ξύλο φαίνεται ότι απορροφά το συντηρητικό,
η επίστρωση θα συνεχίζεται μέχρι το ξύλο να κορεστεί και να πάψει να απορροφά το συντηρητικό.
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Στην περίπτωση των κουφωμάτων θα αφαιρούνται τα πηχάκια συγκράτησης των υαλοπινάκων, ώστε να
επιστρώνονται οι πατούρες υποδοχής των υαλοπινάκων και τα πηχάκια σε όλο το ανάπτυγμά τους.
Μετά την επίστρωση το συντηρητικό θα αφήνεται να στεγνώσει τελείως.
5.7.2

Μέθοδος εφαρμογής για τα άλλα είδη επίστρωσης (διαφανή-αδιαφανή)

Όπου στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και την παρούσα προδιαγραφή, δεν καθορίζεται τεχνική
εφαρμογής των επιστρώσεων, το συνεργείο βαφής μπορεί να επιλέξει κατά την κρίση του (ρολό, πινέλο,
πιστόλι κλπ.) την ενδεδειγμένη μέθοδο. Η μέθοδος που θα επιλεγεί θα πρέπει να συνιστάται από τον
παραγωγό του συστήματος επίστρωσης, να αποδίδει ομοιογενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια με
το επιθυμητό τελείωμα και το ξηρό πάχος επίστρωσης, που κατά περίπτωση απαιτείται. (Βλ. § 5.5.3)
5.7.3

Επάλληλες στρώσεις για όλα τα είδη επίστρωσης (διαφανή-αδιαφανή)

Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε προετοιμασμένη σταθερή, ξηρή, καθαρή, λεία και απαλλαγμένη από
οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, είτε από ελλιπή προεργασία (βλ. § 5.6.3, 5.6.4), είτε από άστοχη
εφαρμογή (βλ. § 5.7.4), αρχίζοντας από τις ακμές, τις εσοχές, τις στενές πλευρές και πάντοτε από πάνω
προς τα κάτω.
Κάθε επόμενη στρώση θα είναι ίσης ή μεγαλύτερης αντοχής και πάχους από την προηγούμενη στρώση και
θα εφαρμόζεται αφού αυτή έχει στεγνώσει τελείως, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία (βλ.
§ 5.6.4) και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της (βλ. § 5.7.6).
Δεν επιτρέπεται στρώση χρώματος ισχυρότερου (κατά κανόνα επιστρώσεις με βάση διαλύτη) στο σύνολό
του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου (κατά κανόνα επιστρώσεις
υδατοδιαλυτές) στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.
5.7.4

Γεμίσματα (στοκάρισμα) για όλα τα είδη επίστρωσης (διαφανή-αδιαφανή)

Όπου προκύπτει ανάγκη εξομάλυνσης μικρής έκτασης ατελειών των ξύλινων επιφανειών (π.χ. τρύπες
καρφιών), αυτή θα εκτελείται μετά την ολοκλήρωση της επίστρωσης των ξύλων με συντηρητικό με υλικά που
συνιστά ο παραγωγός του συστήματος των επιστρώσεων.
Τα υλικά αυτά πρέπει να προσφύονται στην επιστρωμένη με συντηρητικό επιφάνεια του ξύλου, να
σκληρύνονται και να τρίβονται όπως και οι άλλες επιστρώσεις και να εξασφαλίζουν την πρόσφυση των
επόμενων στρώσεων.
Ειδικά στις διαφανείς επιστρώσεις, τα υλικά αυτά θα έχουν χρώμα και υφή παρόμοια εκείνης του φυσικού
ξύλου.
Η επίστρωσή τους θα γίνεται προσεκτικά με την σπάτουλα, ώστε να εναποτίθεται μόνον το απαιτούμενο
υλικό και ποτέ περισσότερο.
Το γέμισμα κοιλοτήτων πρέπει να εκτελείται με διαδοχικά σταυρωτά περάσματα, αφού στεγνώσει το
προηγούμενο ώστε να εξουδετερώνεται η συστολή από το στέγνωμα του υλικού.
5.7.5

Παχύ υπόστρωμα – Σπατουλάρισμα (μόνο στις αδιαφανείς επιστρώσεις)

Θα εκτελείται με διαδοχικά σταυρωτά περάσματα της φορτωμένης με υλικό (βλ. § 5.7.4) σπάτουλας πάνω
στις επιφάνειες που θα χρωματισθούν (αδιαφανείς επιστρώσεις), ώστε να γεμίσει μόνον τους πόρους του
ξύλου και να αποδώσει πλήρη ενιαία επιφάνεια. Πρέπει να έχει το ελάχιστο δυνατό πάχος ιδιαίτερα στις
επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε υγρασία (π.χ. εξωτερικό του κτιρίου και οι εξωτερικές επιφάνειες
εξωτερικών κουφωμάτων).
5.7.6

Πιθανά ελαττώματα - Αποκατάσταση

Οι επιφάνειες των επιστρώσεων είναι πιθανόν να εμφανίσουν ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω
προβλήματα:
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Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

κακή ρύθμιση της ρευστότητας του υλικού επίστρωσης

-

κακή ρύθμιση της ποσότητας του υλικού επίστρωσης στο μέσο επίστρωσης (πινέλο, ρολό, πιστόλι)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης ιδίως στις γωνίες, τις εξοχές και τις εσοχές.

Μπιμπίκια, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακάθαρτα εργαλεία και λοιπό εξοπλισμό επίστρωσης

-

αερόφερτη σκόνη και σωματίδια στο χώρο των εργασιών

-

υλικά επίστρωσης που έχουν λερωθεί, ακάθαρτα δοχεία και εργαλεία προετοιμασίας.

Σχισίματα – σκασίματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

λεπτότερη επίστρωση πάνω σε παχύτερη

-

επόμενη επίστρωση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

αδυναμία της επίστρωσης να παρακολουθήσει την διαστολή του υποστρώματος

-

έντονη καιρική μεταβολή κατά την διάρκεια της επίστρωσης.

Ξεφλουδίσματα, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλιπή πρόσφυση της επίστρωσης λόγω κακής προετοιμασίας

-

επόμενη στρώση πριν στεγνώσει η προηγούμενη

-

ελλιπή προετοιμασία ή μεταβολή του υποστρώματος.

Συρρικνώσεις και φαινόμενα ερπυσμού, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:
-

ελλιπή καθαρισμό του υποστρώματος

-

επίστρωση ισχυρότερου υλικού πάνω σε ασθενέστερο

-

πολύ παχύ στρώμα επίστρωσης.

στ) Φυσαλίδες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε:

ζ)

©

-

επίστρωση πάνω σε υγρή από συμπυκνώματα επιφάνεια

-

βεβιασμένο στέγνωμα της επίστρωσης με θέρμανση.

Σημάδια από το μέσο επίστρωσης, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε:
-

ακατάλληλα ή κακής ποιότητας μέσα επίστρωσης (πινέλα, ρολλά, μπεκ ψεκασμού)

-

ατελή κατεργασία της επίστρωσης

-

υπερβολικά αραιωμένο υλικό επίστρωσης ή πολύ πτητικός διαλύτης

-

ακατάλληλες συνθήκες εργασιών.

Κιτρίνισμα – ξεθώριασμα, τα οποία μπορεί να οφείλονται:

32004
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-

στην προσβολή του συνδετικού μέσου (έλαια, συνθετικές ρητίνες)

-

στην προσβολή των πιγμέντων από τον αέρα και το φως.

Τα ανωτέρω συνιστούν ελαττώματα και δεν γίνονται αποδεκτά.
Η αποκατάστασή τους θα γίνεται πριν από την εφαρμογή της επόμενης στρώσης με συνολικό ή τοπικό,
ανάλογα με την έκταση των τελειωμάτων, καθάρισμα της επιφάνειας από το ελαττωματικό στρώμα με
τρίψιμο με κατάλληλα διαβαθμισμένα αποξεστικά μέσα (γυαλόχαρτα, σμυριδόχαρτα, ντουκόχαρτα κ.λπ.) και
επανάληψη της επίστρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γενεσιουργές αιτίες των ελαττωμάτων ώστε αυτά να
μην επαναληφθούν.
5.7.7

Τελική εικόνα

Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς και συγκρινόμενοι με το δείγμα, θα έχουν την ίδια απόχρωση και
ενιαίο τελείωμα χωρίς κανένα από τα πιο πάνω (3.7.4) ελαττώματα, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί.

5.8

Τελικοί χρωματισμοί προκατασκευασμένων ξύλινων στοιχείων

Πριν από την τελική επίστρωση θα επιβεβαιώνεται ότι οι κατασκευές αυτές έχουν ενσωματωθεί οριστικά στο
έργο και είναι αποδεκτές από τον εργοδότη.
Στη συνέχεια θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος της επίστρωσης με συντηρητικό και όπου αυτή έχει υποστεί
ζημιές είτε κατά τις μεταφορές, είτε από τις εργασίες ενσωμάτωσης, θα επισκευάζεται.
Κατά την επισκευή τα βλαβέντα σημεία θα τρίβονται, θα σκουπίζονται και θα επιστρώνονται με συντηρητικό
που έχει προσκομίσει σφραγισμένο ο κατασκευαστής τους.
Αφού στεγνώσουν τελείως όλα τα σημεία επισκευών και τα ελέγξει ο Επιβλέπων Μηχανικός, θα εφαρμόζεται
το βερνίκωμα ή ο χρωματισμός με το ενδεδειγμένο υλικό σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται στις § 4.7.β,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6 και 5.7 της παρούσης.

5.9

Προφυλάξεις - Προστασία

Οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή δεν θα εκτελούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
-

Παρουσία αερόφερτης σκόνης και λοιπών σωματιδίων.

-

Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατώτερη των 5° C ή ανώτερη 38° C.

-

Σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%.

-

Σε πολύ κρύες ή πολύ θερμές επιφάνειες.

-

Σε επιφάνειες που είναι άμεσα εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία.

-

-

Σε επιφάνειες που δεν είναι τελείως στεγνές ή είναι πιθανό να υγρανθούν (βροχή, υγρασία,
συμπυκνώματα) μόλις επιστρωθούν.
Με ανεπαρκή φωτισμό και αερισμό των χώρων.

Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι
ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια επί μία εβδομάδα τουλάχιστον μετά την επίστρωση
του τελικού στρώματος.
Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας:
α) τα δοχεία των χρωμάτων και των διαλυτών θα κλείνονται καλά και θα αποθηκεύονται μέχρι την επόμενη
χρήση τους.
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β) τα εργαλεία θα καθαρίζονται και θα αποθηκεύονται μέχρι την επόμενη χρήση τους.
γ) κενά δοχεία, χαρτιά, πανιά, στουπιά, εμποτισμένα με διαλύτες και χρώμα, που χρησιμοποιήθηκαν για
καθαρισμούς, θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε ασφαλή χώρο, ώστε να ελαχιστοποιούνται
κίνδυνοι πυρκαγιάς και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και του έργου, εφ’ όσον γίνεται
χρήση συντηρητικών, βερνικιών και χρωμάτων με τοξικούς, ιδιαίτερα εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες. Ο
εργοδότης μπορεί να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να
διακόψει τις εργασίες μέχρι την λήψη τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου.
Οι τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κ.λπ. και θα διατηρούνται σε
άριστη κατάσταση μέχρις ότου παραδοθεί το έργο. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά
ή παρουσιάζουν ατέλειες θα ξαναχρωματίζονται.

6

Κριτήρια αποδοχής της περαιωμένης εργασίας

6.1

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος

Η Επίβλεψη θα ελέγχει τις εκτελούμενες εργασίες κατά την πορεία εξέλιξής τους προκειμένου να διαπιστώσει
εγκαίρως εάν πληρούνται οι όροι της παρούσας προδιαγραφής.
Ειδικότερα θα ελέγχονται:
α) οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τα μέτρα εξασφάλισής τους,
β) ο καθαρισμός και η προετοιμασία των επιφανειών πριν από την εφαρμογή κάθε σταδίου επίστρωσης,
γ) το πάχος κάθε επίστρωσης με μη καταστροφικές μεθόδους (εάν απαιτείται),
δ) η απόδοση της ενιαίας απόχρωσης και του προβλεπόμενου τελειώματος σε σχέση με το δείγμα και η
απουσία ελαττωμάτων.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και πληροφορίες σε εκπροσώπους του
παραγωγού ή του προμηθευτή των υλικών επίστρωσης εφ’ όσον το επιθυμεί ή κληθούν από την Επίβλεψη
να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την εφαρμογή των προϊόντων τους.

7
7.1

Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος
Γενικές απαιτήσεις

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι
απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού
επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ"
(ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

7.2

Προστασία εργαζομένων

Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά
περίπτωση.
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Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι
με τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):
Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Προστατευτική
ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

ΕΛΟΤ EN 388

Προστασία
κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397

Προστασία ποδιών

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα προστασίας από τοξικές αναθυμιάσεις, εφ' όσον τούτο απαιτείται,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών καθαρισμού και επίστρωσης, καθώς και ειδικά
καθαριστικά κατάλληλα για την απομάκρυνση των υλικών επίστρωσης από το δέρμα.

7.3

Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Μετά το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του
έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που
περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται
οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.

8

Τρόπος επιμέτρησης

Οι χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα εμφανούς επιφανείας, με βάση τα
χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του
έργου.
Το τυχόν εφαρμοζόμενο υπόστρωμα (αστάρι), επιμετράται ιδιαιτέρως.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης
φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη
συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
x Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών
x Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
x Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
x Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
x Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
x Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
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x Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών
μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους
ελέγχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Επισκευή, ανακαίνιση παλαιών βερνικωμάτων, χρωματισμών και διακόσμησης.

1.

Έκταση επισκευών - Κατάταξη - Κριτήρια

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει από κοινού, ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος να
καθορίσουν και να συμφωνήσουν την έκταση των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης παλαιών
βερνικωμάτων και χρωματισμών ξύλινων επιφανειών.
Συνιστάται να ακολουθείται η εξής κατάταξη:
α) Κατηγορία Α.
Πλήρης αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής ξύλινης επιφάνειας και
κατασκευή νέων.
β) Κατηγορία Β.
Τοπική αφαίρεση παλαιών επιστρώσεων μέχρις εμφάνισης καθαρής ξύλινης επιφάνειας, τοπική
αποκατάσταση των επιστρώσεων και ολικός τελικός χρωματισμός και διακόσμηση.
γ) Κατηγορία Γ.
Απλός ολικός τελικός χρωματισμός και διακόσμηση.
Κριτήρια κατάταξης:
Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα κριτήρια της 3.5, σε συνδυασμό με τα ελαττώματα της 3.7.4 που έχουν
εμφανισθεί στις επιστρώσεις κατά την διάρκεια της ζωής τους, ως εξής:
Κατηγορία Α:

Έχει παρέλθει ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί ελαττώματα στο 40% της
επιφάνειας των ξύλινων κατασκευών.
Ειδικά οι επιστρώσεις που δημιουργούν σκληρή υαλώδη μεμβράνη και έχουν
παρουσιάσει τα ελαττώματα 3 και 4 της παρ. 3.7.6 πρέπει να αφαιρούνται εντελώς.

2.

Κατηγορία Β:

Δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και έχουν εμφανισθεί τα ελαττώματα έως το
40% της επιφάνειας των ξύλινων κατασκευών.

Κατηγορία Γ:

Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος αντοχής και δεν έχουν εμφανισθεί ελαττώματα.

Κριτήρια επιλογής - Επισκευής - Ανακαίνισης

Εφ’ όσον τα ελαττώματα οφείλονται στην χρήση και λοιπές ανθρώπινες δράσεις, τότε αρκεί η επισκευή –
ανακαίνιση να εκτελείται με το ίδιο σύστημα επίστρωσης προστασίας, ενδιάμεσων και τελικών στρώσεων,
Εάν τα ελαττώματα οφείλονται στην αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή την ανεπάρκεια του
συστήματος προστασίας (ενδιάμεσων και τελικών στρώσεων), τότε θα επιλέγεται ανθεκτικότερο σύστημα
επιστρώσεων ή θα αυξάνονται τα πάχη επίστρωσης της § 3.5.3 κατά μία τάξη.

3. Εκτέλεση επισκευής - Ανακαίνισης
19
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Η επισκευή-ανακαίνιση των επιστρώσεων ενδιάμεσων και τελικών ξύλινων επιφανειών θα εκτελείται κατά
κατηγορία επεμβάσεων ως εξής:
Κατηγορία Α:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις § 2.7 και 3.8
Η εργασία καθαρισμού και αφαίρεσης παλαιών χρωμάτων πρέπει να εκτελείται με
ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αλλοιώνεται η μορφή και η ποιότητα των ξύλινων
κατασκευών.

Κατηγορία Β:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις § 2.7 και 3.8.
Στην τοπική επίστρωση προστασίας, ενδιάμεσων επιστρώσεων μέχρις εξίσωσης του
πάχους των παλαιών επιστρώσεων, δεν έχει εφαρμογή η 3.7.4.
Η ολική τελική επίστρωση θα εκτελείται σύμφωνα με τις § 3.6.5 και 3.7.3.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων, ώστε οι
νεώτερες να εκπληρώνουν τους όρους αντοχής, πάχους και διαλύτη της § 3.7.3. Η
δοκιμή εκ των προτέρων σε τμήμα της ανακαινιζόμενης επιφάνειας είναι ο καλύτερος
τρόπος αν δεν υπάρχει αρχείο του έργου.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία επιστρώσεις.

Κατηγορία Γ:

Σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, χωρίς τις § 2.7 και 3.8.
Στην περίπτωση αλλαγής απόχρωσης (συνήθως προς ανοικτότερη) είναι πιθανό να
απαιτηθούν περισσότερες από μία στρώσεις.
Πριν από τη νέα επίστρωση θα γίνεται αναγνώριση των παλαιών επιστρώσεων όπως
και για την κατηγορία Β πιο πάνω αναφέρεται.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00:2009

Βιβλιογραφία

x

RAL Design System Code series for professional color design. Κωδικοποίηση χρωμάτων του
Γερμανικού Ινστιτούτου Διασφάλισης και Πιστοποίησης (Διεθνούς εφαρμογής) (DIGK:Deutsches
Institut fur Gutesicherung und Kennzeinchung)

x

DIN 68800-2 Wood preservation in building construction - Preventive structural measures -Προστασία ξυλείας κτιριακών κατασκευών. Λήψη προστατευτικών δομικών μέτρων

x

NF P 74201

x

ΕΛΟΤ EN ISO 2810 Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and
assessment (ISO 2810) -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής στο φως χρωμάτων
για εσωτερική χρήση

x

ΕΛΟΤ EN ISO 11890-1 Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC)
content - Part 1: Difference method (ISO 11890-1) -- Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός
περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) - Μέρος 1: Μέθοδος διαφοράς

Travaux de peinture des batiments. -- Εργασίες βαφής κτιρίων
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