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Προμήθεια οικοδομικών υλικών     

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
Άρθρο 1ο  

Κόλλα κοινή πλακιδίων  

Κόλλα κοινή πλακιδίων, ρητινούχα, σε λευκή απόχρωση. Υψηλής ποιότητας κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, 

ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Να παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα 

και αντοχή στην υγρασία. Να εχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για την 

επικόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων φυσικής πέτρας, διακοσμητικών πλίνθων, πλακιδίων 

μεγάλων διαστάσεων, υαλοψηφίδων κλπ., τοίχου ή δαπέδου, σε ποικίλες επιφάνειες και ιδίως όπου οι απαιτήσεις σε 

πρόσφυση, ελαστικότητα και στεγανότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων,  μεταλλικές επιφάνειες,  

γυψοσανίδες κλπ.). Να εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το υλικό να είναι αναγνωρισμένης 

επώνυμης εταιρείας στο Ελληνικό χώρο . Να διατίθενται  εντός σφραγισμένης συσκευασίας με σήμανση CE, σε σάκους 

των 20-25  kg σε λευκό χρώμα . 
Τιμή 1 κιλού  0,50 ευρώ  

 

Άρθρο 2ο  

Ταχείας πήξεως τσιμέντο  

 Τσιμέντο ταχείας πήξεως, που σκληραίνει σε λίγα λεπτά. Να αναπτύσσει τις μηχανικές αντοχές του από τα πρώτα 

δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με το νερό. O χρόνος κατεργασίας του είναι 1-2 λεπτά στους 23°C και η σκλήρυνσή του 

να επιτυγχάνεται σε 3 λεπτά. Να επιδέχεται άμεση καταπόνηση, να είναι στεγανό, ανθεκτικό στον πάγο και να μην  

συρρικνώνεται. Να μη περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά ενώ να περιέχει αναστολέα διάβρωσης. Να έχει 

δυνατότητα να αναμειχθεί με άμμο - χαλίκι και κοινό τσιμέντο σε διάφορες αναλογίες, έτσι ώστε να επιδράσει και να 

ρυθμίσει το χρόνο πήξης, δίνοντας υψηλές πρώιμες αντοχές, χωρίς συρρίκνωση και αυξημένη στεγανότητα του 

σκληρυμένου προϊόντος. Να κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος, κατά EN 1504-3 και να  διατίθενται  εντός 

σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), σε σάκους των 20-25  kg σε γκρι χρώμα .Το 

υλικό να είναι αναγνωρισμένης επώνυμης εταιρείας στο Ελληνικό χώρο .  

Τιμή 1 κιλού  3,50 ευρώ  

Άρθρο 3ο  

Δίχτυ σκίασης αραιό  

Υλικό κατασκευής από πολυαιθυλένιο HDPE με σταθεροποίηση UV. Χρώμα διχτυού - πράσινο. Βάρος 30 gr/m².Σκίαση 

30%. Κατάλληλο για εφαρμογή σε οικοδομικές εργασίες ,σκαλωσιές σε υπό κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων για 

προστασία από το σοβά και τη σκόνη. Εφαρμογή σε περιφράξεις και δημιουργίας στεγάστρων χώρων στάθμευσης. H 

τιμή είναι ανά τετραγωνικό μέτρο . Η διάσταση να είναι 5m x τρέχον μέτρο . 

Τιμή 1 μ.μ   0,60 ευρώ  

Άρθρο 4ο  

Οικοδομικό ναυλον  

Το οικοδομικό νάιλον να αποτελείται από πολυαιθυλένιο και να διατείθεται σε άσπρο χρώμα. Το οικοδομικό νάιλον να 

χρησιμοποιείται για κάθε κοινή οικοδομική εργασία, όπως σε τοιχεία και σε πλάκες τσιμέντου κ.α. Διαστάσεις πάχος: 

0,12-0,15 mm Βάρος: 140-144gr/m² . Διαστάσεις ρόλου: 2x50 m. 

Τιμή 1 τ.μ   0,60 ευρώ  

Άρθρο 5ο  

Πλέγμα πλαστικό περίφραξης  

Πλέγμα πλαστικό περίφραξης 35,00*1,00μ .Πορτοκαλί πλαστικό δίχτυ περίφραξης ύψους 1m και συνολικού μήκους 35 

μέτρων. Κατάλληλο για εργοταξιακή χρήση ώστε να προειδοποιεί και να απαγορεύει την είσοδο σε επικίνδυνους χώρους 

κατά την διάρκεια εργασιών.Το προστατευτικό πλέγμα περίφραξης εργοταξιακής χρήσης είναι κατασκευασμένο από 

πολυεθυλένιο HDPE υψηλής αντοχής. Να διατείθεται σε πορτοκαλί χρώμα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές 

καιρικές συνθήκες και τις μηχανικές καταπονήσεις. Να εχει ύψος 100cm και είναι διαθέσιμο σε συσκευασία ρολού 

συνολικού μήκους 35 μέτρων. Προδιαγραφές: ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Τιμή 1 τεμαχίου  35,00 ευρώ  

Άρθρο 6ο  

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης  

Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης  (μαρμαροκονίαμα). Η χρήση του να απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Να αντικαθιστά 

τις δύο τελευταίες στρώσεις (βασική και τελική) του κλασικού τρόπου σοβατίσματος σε πάχος έως 3 cm. Να διαθέτει 

άριστη πρόσφυση και εξαιρετική εργασιμότητα. Να  χαρακτηρίζεται από σταθερή ποιότητα, να παρέχει άριστη 

ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου και να είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Κατατάσσεται 

ως κονίαμα κατά ΕΝ 998-1.Ακόμα να χρησιμοποιείται για την κατασκευή επιχρισμάτων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 

χώρους, όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών.  Η κατανάλωση περίπου 12-15 kg/m2/cm πάχους στρώσης. Να διατίθεται 

σε σφραγισμένους σάκους 20kg ,25kg, 30kg  με σήμανση CE σε χρώμα  γκρι, λευκό. Να αποθηκεύεται 2 χρόνια 

τουλάχιστον αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον 

παγετό . 
Τιμή 1 κιλού 0,50 ευρώ  



 

Άρθρο 7ο  

Στεγανωτικό ελαστομερές  

Επαλειφόμενο ελαστομερές, ελεύθερο διαλυτών ,στεγανωτικό δωμάτων. Να παρέχει  ενιαία ελαστική, στεγανή και 

ατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως σκυρόδεμα, 

ξύλο, μέταλλο και σε κάθε είδους στεγανοποιητικές στρώσεις έχει υψηλή ελαστικότητα.  Μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

επιδράσεις και το χρόνο.  Υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα και συντελεστή εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Να 

μειώνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας του δώματος και κατά συνέπεια την ανάγκη χρήσης του κλιματισμού. Να έχει 

δυνατότητα εφαρμογής και σε μη ομαλό υπόστρωμα. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE, ως προϊόν προστασίας 

επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Το υλικό να είναι αναγνωρισμένης επώνυμης εταιρείας 

στο Ελληνικό χώρο να διατίθεται σε χρώμα λευκό ή κεραμιδί ή γκρι . Να διατίθεται σε σφραγισμένα δοχεία σε 

συσκευασία  20kg, 25 kg, 15 kg, 5 kg, 1 kg. Να αποθηκεύεται 2 χρόνια τουλάχιστον αποθηκευμένο στην αρχική, 

σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό σε 

θερμοκρασίες μεταξύ +5οC και 35οC. 
 Τιμή 1 κιλού  4,80 ευρώ 

 

Άρθρο 8ο  

Στεγανωτικό τσιμεντοειδές λευκό  

Στεγανωτικό τσιμεντοειδές λευκό ,εύκαμπτο, επαλειφόμενο, ψυχρό υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, με υψηλή 

ανακλαστικότητα που αναμειγνύοντας το μόνο με νερό, προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση. Να αποτελείται από 

τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ακρυλικές υδαταπωθητικές και ελαστομερείς ρητίνες. 

Να εφαρμόζεται εύκολα με ρολό ή πατρόγκα, χωρίς αστάρωμα, σε καλά διαβρεγμένες σταθερές επιφάνειες. Να είναι 

διαπερατό στους υδρατμούς χωρίς να είναι υδατοπερατό, εξασφαλίζοντας σταθερό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 

της μόνωσης της ταράτσας. Να δημιουργεί αθεκτική ελαστική μεμβράνη που δημιουργείται ύστερα από 2-3 επιστρώσεις, 

έχει εξαιρετική πρόσφυση και γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές Να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 

και προστατεύει από τον παγετό και τα λιμνάζοντα νερά, αποτρέποντας μελλοντική αποσάθρωση του σκυροδέματος. Να 

κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2. Το υλικό να είναι αναγνωρισμένης 

επώνυμης εταιρείας στο Ελληνικό χώρο να διατίθεται σε χρώμα λευκό. Να διατίθεται σε σάκους των 10 kg, 5 kg, 1 kg. 

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία, την 

ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό . 
 Τιμή 1 κιλού  1,00 ευρώ 

 
Άρθρο 9ο  

Κεραμίδια ρωμαϊκού ή γαλλικού τύπου  

      Κεραμίδια ρωμαϊκού ή γαλλικού τύπου  με εγγύηση απεριόριστης διάρκειας, να προσφέρουν διαπνοή στην στέγη, να 

διατίθονται σε ποικιλία φυσικών αποχρώσεων ,αντοχή 200-250 kg/τεμάχιο, κεραμίδια που δεν γλιστρούν κατά την 

τοποθέτηση,  μηδενική φθορά κατά την μεταφορά και τοποθέτηση Να καλύπτουν τις απαιτήσεις αντοχής σε παγετό και  

υδατοπερατότητας. Να έχουν άριστη ικανότητα απορροής ομβρίων νερών, ενώ με τις διατάξεις διασύνδεσης μεταξύ 

τους, προστατεύουν την στέγη από την εισχώρηση ανεπιθύμητων υγρασιών και έχουν άριστη εφαρμογή στην 

τοποθέτηση. Να διατίθενται  μεμονωμένα ή και σε παλέτες  . 

      Τιμή 1 τεμ 0,65 ευρώ 
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