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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94.Ν1 Αντικατάσταση επιφανειακής στιβάδας ελαστικού τάπητα στίβου

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Πλήρης σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις αναλυτικές οδηγίες

της τεχνικής περιγραφής,  αντικατάσταση επιφανειακής στιβάδας ελαστικού τάπητα

στίβου, δηλαδή προσεκτικός καθαρισμός της επιφάνειας, απόξεση και αφαίρεση της

επιφανειακής στιβάδας με χρήση μηχανικού τριβείου, πλήρωση με στοκάρισμα όλων

των υφιστάμενων ρωγμών με χρήση πολυουρεθανικού στόκου, δημιουργία επιφάνειας

πρόσφυσης με την διάστρωση κατάλληλου πολυουρεθανικού ασταριού, δημιουργία

επιφανειακής στιβάδας χρήσης με την διάστρωση έγχρωμης  αυτοεπιπεδούμενης

πολυουρεθανικής ρητίνης δύο συστατικών και επίπαση δια χειρός ή με μηχανικό

τρόπο κόκκων EPDM με τρόπο που να επιτευχθεί ο μερικός εγκλωβισμός τους στην

ρητίνη, έτσι ώστε να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές συνεχής ενιαία

αντιολισθητική, και αντιανακλαστική επιφάνεια με αντοχή στην υπεριώδη

ακτινοβολία, στην δράση των καιρικών φαινομένων και την καταπόνηση  από τα

καρφιά των αθλητικών υποδημάτων. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μκρουλικά και

η εργασία πλήρους κατασκευής. Περιλαμβάνεται επίσης το κόστος έκδοσης, από

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, όλων των πιστοποιητικών συμόρφωσης στις

απαιτήσεις των προτύπων που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της

μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94.Ν2 Πλήρης αντικατάσταση ελαστικού τάπητα στίβου

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Πλήρης σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις αναλυτικές οδηγίες

της τεχνικής περιγραφής,  αντικατάσταση ελαστικού τάπητα στίβου δηλαδή,

προσεκτική με τρόπο που να μην πραγματοποιήσει βλάβες στην υπόβαση από άσφαλτο

αποξήλωση του συνθετικού τάπητα, προσεκτικός καθαρισμός του υποστρώματος από

τυχόν υπολείμματα κόλλας, δημιουργία επιφάνειας πρόσφυσης με επάλειψη από

πολυουρεθανικό αστάρι,  κατασκευή ελαστικής υπόβασης από δύο διαδοχικές

διαστρώσεις μείγματος από πολυουρεθανική αυτοεπιπεδούμενη ρητίνη δύο συστατικών,

δημιουργία επιφάνειας πρόσφυσης με την διάστρωση κατάλληλου πολυουρεθανικού

ασταριού, δημιουργία επιφανειακής στιβάδας χρήσης με την διάστρωση έγχρωμης

αυτοεπιπεδούμενης πολυουρεθανικής ρητίνης δύο συστατικών και επίπαση δια χειρός

ή με μηχανικό τρόπο κόκκων EPDM με τρόπο που να επιτευχθεί ο μερικός εγκλωβισμός

τους στην ρητίνη, έτσι ώστε να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές συνεχής

ενιαία αντιολισθητική, και αντιανακλαστική επιφάνεια με αντοχή στην υπεριώδη

ακτινοβολία, στην δράση των καιρικών φαινομένων και την καταπόνηση από τα καρφιά

των αθλητικών υποδημάτων.Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικα και η

εργασία πλήρους κατασκευής. Περιλαμβάνεται επίσης το κόστος έκδοσης, από διαπιστευμένο

φορέα πιστοποίησης, όλων των πιστοποιητικών συμμόρφωσης στις απαιτήσεις των

προτύπων που περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94.Ν3 Γραμμογράφηση ελαστικού τάπητα στίβου

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Πλήρης σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις αναλυτικές οδηγίες της

τεχνικής περιγραφής γραμμογράφηση ελαστικού τάπητα στίβου με ανεξίτηλα χρώματα,

συμπεριλαμβανομένης της  δαπάνης για την λεπτομερή μεσω οργάνου τοπογραφική

αποτύπωση της υφιστάμενης γραμμογράφησης την χάραξη της νέας και την έκδοση
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αναφοράς Μετρήσεων (TMO) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της IAAF.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : τρία

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00
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