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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

  

1. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
 

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ 

Τα ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, θα κατασκευασθούν σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".  Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του 
κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες 
ανόδου.  

2. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ    

 2.1 Η κατασκευή έτοιμων κουφωμάτων αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων 
τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, θα είναι σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".  

 2.2 Οι Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, θα είναι σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".  Είναι κατασκευασμένες από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο, δίφυλλες με σταθερό φεγγίτη.   

 2.3 Οι Υαλοπίνακες αλουμινίου , θα είναι σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό".   

 2.4 Η κατασκευή παντζουριών αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή 
συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων, θα γίνεται σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00"Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

 3.1  Η προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  Η αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, περιλαμβάνει 
αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμό, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, 
διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.   

   3.2  Οι ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, θα γίνουν σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Οι εργασίες περιλαμβάνουν απόξεση και καθαρισμό με 
ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.  

 3.3  Οι χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, θα γίνουν σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία των 
επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και 
εργασία.  

  


