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380. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ
380.1 Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί
(α)

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις εργασίες στεγάνωσης έργων πολιτικού µηχανικού,
όπως οχετών, τοίχων αντιστήριξης, φρεατίων, γεφυρών, υπογείων έργων που κατασκευάζονται µε τη
µέθοδο «εκσκαφής και επίχωσης» (cut and cover), επενδύσεων πασσαλοστοιχιών κτλ. ∆εν
περιλαµβάνονται οι στεγανώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιγράφονται στην ενότητα 1100
του παρόντος τεύχους.

(β)

Ως στεγανώσεις νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της στεγανότητας των
κατασκευών.

380.2 Υλικά
(α)

Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται στα παρακάτω, οι στεγανώσεις γίνονται µε:

-

πατητά επιχρίσµατα
ασφαλτικές επαλείψεις
στρώσεις ασφαλτόπανου
στρώσεις ειδικών µεµβρανών

Για τα πατητά επιχρίσµατα ισχύουν οι ΠΤΠ Τ44 και Τ87,
συµπληρώσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή/και

(β)

Για τις ασφαλτικές επαλείψεις και τις στρώσεις ασφαλτόπανου, ισχύει η ΠΤΠ Τ110 µε τις όποιες βελτιώσεις,
τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται κατωτέρω.

(γ)

Τα συστήµατα στεγάνωσης µε ειδικές µεµβράνες, που περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους του
παρόντος, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας της εφαρµογής τους σε ανάλογα
έργα, σύµφωνα µε τα Βρετανικά ή Γερµανικά Πρότυπα ή τα Πρότυπα ΙSΟ.

380.3 Εκτέλεση εργασιών
380.3.1

Γενικά

(α)

Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει εγκαίρως σύστηµα στεγάνωσης (υλικά, µέθοδος κατασκευής, έλεγχοι), το
οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών συµβατικών τευχών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών,
πρότυπα και κανονισµούς, καθώς και πιστοποιητικά προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα έργα. Η
Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την προτεινόµενη µέθοδο, εφόσον, κατά την κρίση της, δεν
εξασφαλίζεται επαρκής στεγάνωση της κατασκευής.

(β)

∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στεγάνωσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5°C.

(γ)

Μετά την εφαρµογή της στεγάνωσης πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε να
αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία (ακόµη και αυτή του εργατοτεχνικού προσωπικού). Η
προστατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση της στεγανωτικής
στρώσης.

(δ)

Τα τελειώµατα των προς στεγάνωση επιφανειών εκτελούνται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές
του κατασκευαστή του υλικού και µετά από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. Πριν την εφαρµογή οι
επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες, χωρίς όµως να έχουν λειανθεί, στεγνές και εντελώς απαλλαγµένες από
σκόνες, λάδια, παραφίνες και χαλαρά υλικά. Στην περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή
ασφαλτόπανου, η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να εξοµαλύνεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 2 cm
και αναλογίας 600 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµατος.

(ε)

Κατάλληλες λεπτοµέρειες προβλέπονται στη στεγάνωση των ακµών γύρω από ανοίγµατα και στους αρµούς
διαστολής, έτσι ώστε το νερό να µη διέρχεται µεταξύ της στρώσης στεγάνωσης και της στεγανωµένης
επιφάνειας. Τα αποχετευτικά σηµεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη (φλάντζα) προσαρµογής
της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και ρύθµισης του ύψους του στοµίου τους.
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Ειδικά µέτρα στεγάνωσης λαµβάνονται και στα βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν χρησιµοποιηθούν.
Τα παραπάνω θα συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές DΙΝ 18195, µέρος 9.
(στ)

Η στεγάνωση µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες προστατεύεται µε στρώση χυτής ασφάλτου ή
ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 5 cm. Η τελική επίστρωση των στεγανωτικών
µεµβρανών πρέπει να έχει κατάλληλη µηχανική αντοχή, ώστε να επιτρέπεται οπωσδήποτε επ’ αυτών η
απευθείας κίνηση διαστρωτήρων (finisher) µε ελαστικά επίσωτρα ή ενδεχοµένως µε ερπύστριες. Ο
Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή του υλικού για το είδος του διαστρωτήρα
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

(ζ)

Οι ενώσεις των ειδικών αυτών µεµβρανών επιτυγχάνονται µε επικάλυψη όπως προδιαγράφεται από τον
κατασκευαστή τους. Όταν τα άκρα βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η στεγάνωση θα τερµατίζεται σε
κατάλληλη εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους τουλάχιστον 0,07 m.

(η)

Μετά το πέρας των εργασιών στεγάνωσης και πριν την αρχή των επόµενων εργασιών, η κατασκευή
επανελέγχεται από την Υπηρεσία. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο
χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή.

380.3.2

Πατητά Επιχρίσµατα

Πατητό Επίχρισµα πάχους 1,5 cm

-

Εφαρµόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος αλλά και σε εσωτερικές. ∆εν εφαρµόζεται
σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος
προστατεύεται µε πατητό επίχρισµα πάχους 1,5 cm, το οποίο διαστρώνεται σε τρεις στρώσεις. Η
πρώτη στρώση (πεταχτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 650 kg/m3. Η δεύτερη
στρώση (στρωτή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 650 kg/m3 και η τρίτη στρώση
(πατητή) έχει αναλογία τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου 900 kg/m3.

-

Στη συνέχεια γίνεται επίπαση µε τσιµέντο σε λεία, επίπεδη, ή καµπύλη επιφάνεια και κατά τα λοιπά
όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 και την ΠΤΠ Τ87.

380.3.3

∆ιπλή Ασφαλτική Επάλειψη

•

Εφαρµόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων.

•

Η επιφάνεια του σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος επαλείφεται µε όση ποσότητα ασφαλτικού υλικού τύπου
LANCOL ή άλλου εγκεκριµένου τύπου απαιτείται (διπλή επάλειψη).

380.3.4

∆ιπλή Στρώση Ασφαλτόπανου

•

Εφαρµόζεται κυρίως σε επιφάνειες σκυροδεµάτων, οριζόντιους φορείς γεφυρών / οχετών στέψης.

•

Τοποθετείται διπλή στρώση ασφαλτόπανου πάχους 2 mm και βάρους από 2,20 kg/m2 έως 2,50 kg/m2.

•

Η στεγάνωση αυτού του τύπου θα προστατεύεται απαραίτητα στους φορείς τεχνικών έργων υπό επίχωση και
ενδεχοµένως στους φορείς στέψης µε στρώση από σκυρόδεµα Β15 ελάχιστου πάχους 0,07 m µε
γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους αυτής, µε µέγιστο µέγεθος βροχίδας 5 cm
x 5 cm και διάµετρο συρµάτων 3 mm. Σε άλλες περιπτώσεις η στεγάνωση είναι δυνατόν να προστατεύεται µε
τσιµεντοκονίαµα πάχους 2 cm και αναλογία 600 kg τσιµέντου ανά m3 .

380.3.5

Ειδικές Μεµβράνες – ∆ύο Στρώσεις

(α)

Εφαρµόζονται στα καταστρώµατα γεφυρών και οχετών στέψης

(β)

Η στεγάνωση γίνεται µε δύο ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες, σύµφωνα µε τις Γερµανικές Συστάσεις
Οδοποιίας (Strassenbau A-Z), ως εξής:

-

ασφαλτική προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ειδικό ασφαλτικό
ΕΧΤRΑ Β-20 ή ισοδυνάµου (ανάλωση περίπου 0,4 kg/m2)

-

επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης, από βελτιωµένο τεχνητό
υλικό τύπου VILLOX ISOVILL ή ισοδυνάµου (ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2 - 3 kg/m2)

-

επικόλληση πάνω στην κόλλα ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου ενισχυµένου µε ίνες γυαλιού, βάρους
περίπου 3,5 kg/m2, τύπου VILLAS ΙΜΜUN Β-185 ή ισοδυνάµου. Η εφαρµογή γίνεται µε έγχυση της
ασφαλτικής κόλλας και κυλίνδρωση του ασφαλτικού στεγανωτικού φύλλου.
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-

Τελική τοποθέτηση ασφαλτικού συγκολλητικού φύλλου ενισχυµένου µε ύφασµα από ίνες γυαλιού και
προστατευµένο στην πάνω πλευρά µε φύλλο αλουµινίου βάρους περίπου 3,9 kg/m2, τύπου VILLAS
COMBIRAL CW Β-66 ή ισοδυνάµου, επικαλυµµένου µε στρώση οξειδωµένου ασφαλτικού. Η
τοποθέτηση του φύλλου αυτού γίνεται µε την βοήθεια φλόγιστρου και ξεκινά από το χαµηλότερο
σηµείο του καταστρώµατος. Οι επικαλύψεις των φύλλων, τόσο του στεγανωτικού, όσο και του
προστασίας θα είναι 0,10 m µεταξύ των λωρίδων πλάτους 1,0 m και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της
ίδιας λωρίδας.

-

Κατά τα λοιπά (επικαλύψεις, θερµοκρασίες, καιρικές συνθήκες, µέθοδος κατασκευής, κτλ.) ισχύουν τα
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, το DIΝ 18337 και το τεχνικό φυλλάδιο του Γερµανικού Ινστιτούτου
Οδοποιίας για ασφαλτικές στρώσεις σε γέφυρες από σκυρόδεµα.

(γ)

Ανάλογη µέθοδος στεγάνωσης γεφυρών/οχετών στέψης µε δύο ειδικές µεµβράνες αποδεκτή από τα
Βρετανικά Πρότυπα (πιστοποιητικό αποδοχής Νο. 75/4) είναι η επάλειψη µε πινέλο της καθαρής και λείας
επιφάνειας σκυροδέµατος (µέγιστες απότοµες υψοµετρικές διαφορές 3 mm) µε PRIMER ΒΙTUTHENE, στη
συνέχεια η επικόλληση αυτοκόλλητης µεµβράνης από σκληρό πλαστικό ύφασµα µε ελαστικό και ασφαλτικό
υλικό από τη µία πλευρά και µε ξηρή ασφαλτική συγκολλητική στρώση από την άλλη πλευρά BITUTHENE
ΗΕΑVΥ DUTY GRADE (επικαλύψεις 0,10 m µεταξύ των λωρίδων και 0,15 m στα τµήµατα µεταξύ της ίδιας
λωρίδας) και η προστασία της µε στρώση ΒITUSHIELD.

(δ)

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την
Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες
και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται στην Υπηρεσία,
αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που
προδιαγράφονται παραπάνω.

380.3.6

Ειδικές Μεµβράνες - Μια Στρώση

(α)

Εφαρµόζονται κυρίως στα καταστρώµατα γεφυρών/οχετών στέψης όπως επίσης στις πεζογέφυρες,
πεζοδρόµια, γέφυρες και οχετούς στέψης και επιφάνειες κεντρικών νησίδων και πλευρικών φυτικών
λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών και οχετών στέψης.

(β)

Η στεγάνωση του καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης γίνεται µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες από
τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) τύπου CARBODUR της CARBOFOL ή αναλόγου, που
συντίθενται από 3 ή 4 επιστρώσεις, για ταυτόχρονη διασφάλιση στεγανότητας και προστασίας από
µηχανικές βλάβες. Η εργασία εκτελείται ως ακολούθως:

-

(γ)

προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΡRIMER) µε ανάλωση 0,3 kg/m2 περίπου
επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατής µε το υλικό της προεπάλειψης (π.χ. 85/25) µε ανάλωση
ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών του σκυροδέµατος και τουλάχιστον 2,5 kg/ m2 , που γίνεται
αφού έχει στεγνώσει καλά η προεπάλειψη

-

επικόλληση, παράλληλα µε την επάλειψη της κόλλας, τεσσάρων (4) επαλλήλων στρώσεων, υπό
µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων CARBODUR Α στην περιοχή του καταστρώµατος της γέφυρας και
τριών (3) επαλλήλων στρώσεων, υπό µορφή «σάντουιτς», µονών φύλλων CARBODUR Β κάτω από
πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα ή κάτω
από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες.

-

Η επικόλληση γίνεται µε προοδευτική εκτύλιξη των ρολών των φύλλων πάνω στην ασφαλτόκολλα. Η
εφαρµογή των στεγανωτικών φύλλων γίνεται κατά µήκος ή εγκάρσια προς τον άξονα της γέφυρας.

-

Η τοποθέτηση των φύλλων ξεκινά από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος. Τα φύλλα θα
επικαλύπτονται (ραφές) κατά 0,08 m µεταξύ των λωρίδων και στις κατά µήκος απολήξεις των φύλλων
0,12 m για το CARBODUR Α ή 0,20 m για το CARBODUR Β. Στις άκρες των επικαλύψεων η ποσότητα
της πλεονάζουσας ασφαλτικής κόλλας θα είναι ελάχιστη. Τα φύλλα CARBODUR Β, που τοποθετούνται
κάτω από πεζοδρόµια από σκυρόδεµα, θα επεκτείνονται σε πλάτος έξω από το κράσπεδο
τουλάχιστον 0,20 m πέρα από τα αποχετευτικά σηµεία του καταστρώµατος των γεφυρών. Πριν από
την τοποθέτηση των φύλλων CARBODUR Α στο κατάστρωµα της γέφυρας, αφαιρείται η στρώση
προστασίας (γαιοϋφασµα) από το CARBODUR Β στο τµήµα που προεξέχει από το πεζοδρόµιο.

Άλλη αποδεκτή µέθοδος στεγάνωσης καταστρώµατος γεφυρών/οχετών στέψης είναι µε χρήση µεµβρανών
από µαλακό ΡVC τύπου TROCAL της DYNAMIT ΝΟΒΕL ΑG ή ισοδυνάµου, οι οποίες τοποθετούνται
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σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Κάτω από τα πεζοδρόµια, τριγωνικές τάφρους, επιστέψεις
και γενικά κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα, ή κάτω από επιχώµατα και γενικά σε επαφή µε γαίες ή
µεµβράνη θα προστατεύεται µε προστατευτικά φύλλα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
του υλικού.
(δ)

Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν άλλες ειδικές µεµβράνες, αυτές πρέπει να εγκριθούν από την
Υπηρεσία, να είναι επίσης εγκεκριµένες στις χώρες παραγωγής τους από τις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες
και να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε σχετικά πιστοποιητικά που προσκοµίζονται στην Υπηρεσία,
αδιαπερατότητα, ελαστικότητα, διάρκεια ζωής και µηχανική αντοχή τουλάχιστον ίση µε τις µεµβράνες που
προδιαγράφονται παραπάνω.

(ε)

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδική κατηγορία µεµβράνης στις γέφυρες και στους οχετούς στέψης,
κατάλληλης ώστε να µην κινδυνεύει να τραυµατισθεί από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών
στρώσεων, το ελάχιστο συνολικό πάχος ασφαλτικής επικάλυψης σε περιοχή οδοστρώµατος είναι 0,10 m.
Στην περίπτωση που η µεµβράνη δεν πληροί την απαίτηση αυτή κατασκευάζεται και πρόσθετη
προστατευτική στρώση (protective layer) ελάχιστου πάχους 0,02 m από αµµάσφαλτο ή άλλο κατάλληλο
υλικό σύµφωνα µε ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. τις ΑΑSΗΤΟ/ΑSΤΜ), έτσι ώστε η µεµβράνη να
προστατεύεται από τις εργασίες κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων. Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης
πάνω από την στεγανωτική µεµβράνη είναι 0,12 m. Η παραπάνω πρόσθετη προστατευτική στρώση
παραλείπεται εφόσον αντί αυτής διαστρωθεί σκυρόδεµα µε σκοπό την προστασία της µεµβράνης
στεγάνωσης ή/και τη µόρφωση κλίσεων στο κατάστρωµα της γέφυρας. Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας
C12/16, µε ελάχιστο πάχος στρώσης 0,07 m, και θα ενισχύεται µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα,
τοποθετηµένο στο µέσο του πάχους της στρώσης. Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm
µε µέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο
κατευθύνσεις αρµούς ανά 4,00 m.

(στ)

Στις γέφυρες οδών, των οποίων προβλέπεται κατασκευή µε σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώµατος,
εφαρµόζονται τα ακόλουθα:

-

Στις γέφυρες µε ορατούς αρµούς επιφάνειας, οι αρµοί τοποθετούνται στην τελική τους στάθµη και κατά
συνέπεια στο µήκος της γέφυρας δεν προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση του οδοστρώµατος. Έτσι
ισχύουν οι προαναφερθείσες απαιτήσεις.

-

Στις γέφυρες και στους οχετούς µε αφανείς αρµούς ή ψευδοαρµούς ή χωρίς αρµούς όπου
προβλέπεται η µελλοντική ενίσχυση του οδοστρώµατος, η απαιτούµενη ελάχιστη επικάλυψη θα είναι
0,10 m ή 0,12 m, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προσαυξηµένη κατά το πάχος της µελλοντικής
ενίσχυσης του οδοστρώµατος.

(ζ)

Στα πεζοδρόµια γεφυρών και οχετών στέψης θα είναι δυνατή η κατασκευή επιφανειακής διαµόρφωσης
(surfacing) εύκαµπτου τύπου. Το ίδιο ισχύει και για τις επιφάνειες των κεντρικών νησίδων και των
πλευρικών φυτικών λωρίδων που διαµορφώνονται µε επιφανειακή επίστρωση στις περιοχές των γεφυρών
και οχετών στέψης. Στα πεζοδρόµια κτλ. δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή προστατευτικής στρώσης της
στεγανωτικής µεµβράνης, δεδοµένου ότι δεν απαιτείται η άµεση επ' αυτής κατασκευή ασφαλτικών
στρώσεων µε κυλίνδρωση εν θερµώ.

(η)

Όσον αφορά στις πεζογέφυρες ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τις στεγανωτικές µεµβράνες.

-

Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται έχει αντοχή έναντι της εφαρµογής ασφαλτικής
στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, τότε µπορεί να κατασκευαστεί η προβλεπόµενη ασφαλτική
στρώση µε το κατάλληλο πάχος.

-

Στην περίπτωση που η µεµβράνη που χρησιµοποιείται δεν πληροί την παραπάνω απαίτηση, τότε,
εφόσον γίνει επικάλυψη ασφαλτικής στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, πρέπει προηγουµένως να έχει
κατασκευαστεί προστατευτική στρώση ελάχιστου πάχους 0,02 m από αµµάσφαλτο ή άλλο ανάλογο
υλικό. Στην περίπτωση επικάλυψης µε πλακόστρωση ή άλλο υλικό, χωρίς εφαρµογή ασφαλτικής
στρώσης µε κυλίνδρωση εν θερµώ, δεν απαιτείται η κατασκευή προστατευτικής στρώσης.

380.3.7

Ειδικές µεµβράνες – στεγάνωση οριζόντιων φορέων έργων υπό επίχωση

(α)

Εφαρµόζονται κυρίως στους οριζόντιους φορείς έργων που επικαλύπτονται µε γαίες, επιφανειακή φυτική
κάλυψη, έργα περιβαλλοντικής διαµόρφωσης κτλ.

(β)

Η στεγάνωση αυτή γίνεται ως ακολούθως:
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-

Η άνω επιφάνεια του οριζόντιου φορέα διαµορφώνεται µε πλαστικό επιφανειακό τελείωµα Τύπου Α
(δεν χρειάζεται να γίνει «ελικοπτέριση» στην άνω επιφάνεια).

-

Επί της επιφάνειας του οριζόντιου φορέα τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο µη υφασµένου
γαιοϋφάσµατος προστασίας, ελαχίστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου TROCAL Τype Ρ ή
ισοδυνάµου.

-

Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,30 m.
Επί του προστατευτικού φύλλου γαιοϋφάσµατος τοποθετείται µια µεµβράνη από µαλακό ΡVC,
ελαχίστου πάχους 1,5 mm, ενδεικτικού τύπου TROCAL T ή ισοδυνάµου. Η µεµβράνη αυτή πρέπει να
έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
Πίνακας 380.3.7 : Απαιτούµενες Ιδιότητες Μεµβράνης PVC
Όριο
#
Ιδιότητα
1

2

Πρότυπο

3

4
2

1

Εφελκυστική αντοχή

≥15 Ν/mm

2

Παραµόρφωση κατά την θραύση

≥ 200

DΙΝ 53455

Αντίσταση στη διάδοση σχισίµατος

>80 Ν/mm2

DIN 16726, παρ. 5.8.2
(πρόσθετη απαίτηση σε σχέση
µε DIN 16938)

∆οκιµή πίεσης σε σχίσιµο (4 bar/72h)

∆εν πρέπει να
παρουσιάζει
διαρροή

DIN 16726, παρ. 5.11

5

Γενική κατάσταση του υλικού

∆εν πρέπει να
παρουσιάζει
φυσαλίδες

DIΝ 16726, παρ.5.13

6

Μεταβολή των διαστάσεων µετά από
παραµονή επί 6 ώρες σε 0°C

≤2%

DIΝ 16726, παρ.5.13

Αντίσταση στην αναδίπλωση εν ψυχρώ

∆εν πρέπει να
παρουσιάζει
ρωγµή σε -20°C

DIN 16726, παρ. 5.14

3

4

7

DIN 53455

-

Εναλλακτικά, αντί για µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα φύλλο στεγανωτικής
γεωµεµβράνης από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2 mm
υπερυψηλής αντοχής (> 14Ν/mm2) ενδεικτικού τύπου CARBOFOL CHD.

-

Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από µαλακό Ρ\/C τοποθετείται ελεύθερο ένα δεύτερο φίλτρο µη
υφασµένου γεωυφάσµατος προστασίας ελάχιστου βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου TROCAL
Type Ρ ή ισοδυνάµου. Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m.

-

Εφόσον χρησιµοποιείται µεµβράνη από ΕCΒ τοποθετείται ελεύθερο ένα φύλλο απλού NYLON πάχους
0,20 mm. Τα παρακείµενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 0,3 m.

-

Οι προαναφερθείσες µεµβράνες πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία», σύµφωνα µε το DΙΝ
4062. Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή του υλικού.

-

Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή, µε χρήση
της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών
γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της
Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο αποτελεί ουσιώδες
επιµετρητικό στοιχείο. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m.

-

Οι στεγανωτικές µεµβράνες στερεώνονται κατάλληλα στα άκρα µε χρήση κατάλληλων ειδικών
τεµαχίων ενίσχυσης (π.χ. ελαστοµατοποιηµένων µε µεταλλικό έλασµα ενίσχυσης), σύµφωνα µε τα
σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού. Συνδέονται επίσης µε την αντίστοιχη στεγάνωση των
κατακόρυφων επιφανειών που αναλύεται στην ακόλουθη παράγραφο.
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(γ)

Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη, γίνεται ειδική
κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του
υλικού .

Η παραπάνω κατασκευή στεγάνωσης προστατεύεται µε στρώση σκυροδέµατος C12/16, ελαχίστου πάχους
0,07 m, οπλισµένου µε γαλβανισµένο σιδηρό πλέγµα, που τοποθετείται στο µέσο του πάχους της στρώσης.
Το πλέγµα θα έχει ράβδους διαµέτρου 2 mm έως 3 mm µε µέγιστη βροχίδα 5 cm x 5 cm. Η στρώση
προστασίας σκυροδέµατος θα έχει και προς τις δύο κατευθύνσεις αρµούς ανά 4 m.

380.3.8 Ειδικές Μεµβράνες – Στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών
(α)

Εφαρµόζονται κυρίως για τη στεγάνωση κατακόρυφων επιφανειών φορέων γεφυρών, έργων σηράγγων
που κατασκευάζονται µε τη µέθοδο «εκσκαφής και επανεπίχωσης» (CUT & COVER) κτλ., στην περίπτωση
περιορισµένων ποσοτήτων διηθούµενου νερού.

(β)

Η στεγάνωση αυτή γίνεται µε εξασφάλιση της συνέχειας προς τη στεγάνωση των οριζοντίων φορέων, που
περιγράφηκε παραπάνω, ως ακολούθως:

-

Στο άνω µέρος της κατακόρυφης επιφάνειας στερεώνεται και αναρτάται ελεύθερο ένα προστατευτικό
φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη υφασµένο γαιοϋφασµα, ελαχίστου
βάρους 0,3 kg/m2, ενδεικτικού τύπου ΤROCAL type Ρ.

-

Το γαιοϋφασµα διαµορφώνεται σαν ενιαία επιφάνεια µε επικαλύψεις των φύλλων του κατά 0,30 m και
φτάνει µέχρι και την κάτω επιφάνεια στεγάνωσης, όπου διαµορφώνεται αγωγός στραγγιστηρίου για
την αποστράγγιση της κατασκευής. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος των κατακόρυφων επιφανειών
διαµορφώνεται µε επιφανειακό τελείωµα Τύπου Α.

-

Στη συνέχεια αναρτάται, από το άλλο µέρος της κατακόρυφης επιφανείας, µια στεγανωτική µεµβράνη
από µαλακό ΡVC, ελαχίστου πάχους 1,5 mm ενδεικτικού τύπου TROCAL Τ. Η στεγανωτική µεµβράνη
θα είναι συγκολληµένη ώστε να αποτελέσει ενιαίο φύλλο και θα φτάνει µέχρι την κάτω επιφάνεια
στεγάνωσης, µέχρι τον αγωγό αποστράγγισης. Η µεµβράνη από µαλακό ΡVC πρέπει να έχει τις
ιδιότητες του πίνακα 380.3.7.

-

Εναλλακτικά, αντί για στεγανωτική µεµβράνη από µαλακό ΡVC µπορεί να χρησιµοποιηθεί στεγανωτική
γεωµεµβράνη από τροποποιηµένο αιθυλενικό ισοπολύµερο (ΕCΒ) ελάχιστου πάχους 2,0 mm
υπερυψηλής αντοχής (>14Ν/mm2).

-

Πάνω από τη στεγανωτική µεµβράνη στερεώνεται, ελεύθερο µέχρι την κάτω στάθµη της στεγάνωσης,
ένα προστατευτικό και στραγγιστικό φύλλο από πολυεστερικό, µηχανικής σύνδεσης, βελονωτό, µη
υφασµένο γαιοϋφασµα ελαχίστου βάρους 0,6 kg/m2 ενδεικτικού τύπου ΤERRAFIX της NAUE ή
ισοδυνάµου που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε θραύση (κατά DIN 53857 - Strip tensile strength):1,5 ΚΝ/10cm
- Μέγιστη παραµόρφωση επιµήκυνσης (κατά DΙΝ 53857): 50%

-

Οι προαναφερθείσες στεγανωτικές µεµβράνες θα πρέπει να είναι «ανθεκτικές στη ριζοβολία»,
σύµφωνα µε το DΙΝ 4062. Για το σκοπό αυτό θα προσκοµίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό του
κατασκευαστή του υλικού.

-

Οι ενώσεις των φύλλων της στεγανωτικής µεµβράνης γίνονται απαραίτητα µε διπλή ραφή, µε χρήση
της ειδικής κατάλληλης µηχανής αυτογενούς συγκόλλησης. Ο έλεγχος στεγανότητας των ραφών
γίνεται µε υπερπίεση αέρα, µε τη χρήση µανοµέτρου και οπωσδήποτε παρουσία προσωπικού της
Υπηρεσίας. Θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο θα αποτελεί ουσιώδες
επιµετρητικό στοιχείο. Το ελάχιστο πλάτος της επικάλυψης των φύλλων στις ενώσεις είναι 0,10 m.

-

Στην ακµή που σχηµατίζεται µεταξύ του οριζόντιου φορέα και της κατακόρυφης επιφάνειας
χρησιµοποιούνται κατάλληλα ειδικά τεµάχια ενίσχυσης, π.χ. ελασµατοποιηµένα µε µεταλλικό φύλλο
ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του υλικού.

-

Στις θέσεις σωληνώσεων ή άλλων στοιχείων που διαπερνούν τη στεγανωτική µεµβράνη γίνεται ειδική
κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης, σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια του κατασκευαστή του
υλικού .
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-

Στους αρµούς κατασκευής τοποθετείται στεγανωτική ταινία (Water stop) κατάλληλου πλάτους από
ΡVC.

(γ)

Το προαναφερθέν εξωτερικό προστατευτικό - στραγγιστικό φύλλο γαιοϋφάσµατος 0,6 kg/m2 εφαρµόζεται
στην περίπτωση µικρών ποσοτήτων διηθούµενων νερών και µέγιστου ύψους έργου, από το οποίο θα
γίνεται µε ανατροπή η επανεπίχωση, ίσο προς 6 m περίπου, µε την προϋπόθεση ότι η επανεπίχωση γίνεται
µε κοκκώδες υλικό µεταβατικού επιχώµατος.

(δ)

Στην περίπτωση κατά την οποία η επανεπίχωση γίνεται µε ανατροπή από µεγαλύτερο ύψος ή/και στην
περίπτωση κατά την οποία ο µέγιστος κόκκος του υλικού επανεπίχωσης είναι µεγαλύτερος από 80 mm
πρέπει να εφαρµόζεται βαρύτερος τύπος πολυεστερικού προστατευτικού γεωυφάσµατος ή ακόµη και να
τοποθετείται ένα φύλλο ελαφρού πολυεστερικού γεωυφάσµατος (0,3 kg/m2), το οποίο στη συνέχεια
προστατεύεται µε την κατασκευή µιας οπτοπλινθοδοµής προστασίας.

(ε)

Στην περίπτωση επανεπίχωσης µε υλικό που δεν στραγγίζει, τότε πρέπει να αντιµετωπίζεται η κατασκευή
ειδικού φύλλου, αυξηµένης δυνατότητας στράγγισης (π.χ. SECUDRAN ή ισοδύναµο) ύστερα από πρόταση
του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας.

380.3.9

Στεγάνωση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών

(α)

Η στεγάνωση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τµήµα γίνεται µε ειδικές πλαστικές
µεµβράνες τύπου DELTA-MS-DRAIN ή ισοδυνάµου, οι οποίες καλύπτουν όλο το κενό στο µεσοδιάστηµα
των πασσάλων και επιπλέον επικαλύπτουν και δύο λωρίδες µε ελάχιστο πλάτος η καθεµία 0,25 m από τους
προσκείµενους πασσάλους.

(β)

Εναλλακτικοί τρόποι στεγάνωσης είναι οι ακόλουθοι:

-

Άλλες κατάλληλες πλαστικές µεµβράνες, µε πρόβλεψη ειδικών αυλακών, οι οποίες διασφαλίζουν την
απορροή του διηθούµενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους.

-

Συνδυασµός ειδικού υφάσµατος φίλτρου από πολυπροπυλένιο τύπου ΤΥΡΑR της DUPONT ή
ισοδυνάµου, ελάχιστου βάρους 0,2 kg/m2, το οποίο καλύπτει το κενό στο µεσοδιάστηµα µεταξύ των
πασσάλων και επιπλέον τις δύο λωρίδες ελάχιστου πλάτους 0,25 της καθεµίας από τους
προσκείµενους πασσάλους και τουλάχιστον 4 ειδικούς αγωγούς αποστράγγισης από οπλισµένο
µαλακό PVC τύπου ALIVA DRAINAGE CHANNELS. Το εµβαδόν διατοµής ροής κάθε αγωγού
εξαρτάται από τις συνθήκες πίεσης και παροχής του νερού (περίπου 18 cm2 -19 cm2 ανά αγωγό),
ώστε να αποφεύγεται η διέλευση νερού από το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυµένης
µε τοίχωµα σκυροδέµατος πασσαλοστοιχίας.

(γ)

Οι πλαστικές µεµβράνες, τα υφάσµατα φίλτρων και οι τυχόν ειδικοί αγωγοί αποστράγγισης τοποθετούνται
και στερεώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στερέωση συνήθως γίνεται µε κατάλληλο
τσιµέντο ταχείας πήξης ή/και µε κατάλληλες φουρκέτες, µε χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κτλ.

(δ)

Η επιφάνεια των πασσάλων καθαρίζεται κατά τρόπο ώστε το σκυρόδεµα της επένδυσης να επικολλάται στο
σκυρόδεµα των πασσάλων (µε τρίψιµο της επιφανείας ή ακόµα και µε αµµοβολή). Οι σιδηροί οπλισµοί των
πασσάλων αποκαλύπτονται στις θέσεις, στις οποίες προβλέπεται η ανόρθωση ειδικών κεκαµµένων
συνδετήρων, ενσωµατωµένων στον πάσσαλο ή η συγκόλληση των σιδηρών οπλισµών της στρώσης
επένδυσης µε τους σιδηρούς οπλισµούς του πασσάλου ή άλλος κατάλληλος τρόπος σύνδεσης.

(ε)

Τέλος συνδέεται το κάτω πέρας του συστήµατος στεγάνωσης µε το σύστηµα απαγωγής των νερών
στράγγισης.

380.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες
380.4.1

Πατητά Επιχρίσµατα

Η εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων υλικών και
την κατεργασία και τοποθέτησή τους, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτοµερώς στο παρόν.
380.4.2

Λοιπές Στεγανώσεις

Για κάθε τύπο στεγάνωσης, όπως αυτός περιγράφηκε στις αντίστοιχες παραγράφους του παρόντος, η εργασία
περιλαµβάνει:
•

Όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανωτικού συστήµατος, όπως περιγράφηκαν στο παρόν.
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•

Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτούµενων υλικών την κατεργασία και
τοποθέτησή τους, όπως περιγράφηκαν στο παρόν.

380.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή
380.5.1

Γενικά

•

Οι εργασίες εφαρµογής στεγανωτικής στρώσης θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²), πλήρως
περαιωµένων, ανά τύπο στεγάνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

•

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους στεγάνωσης. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

380.5.2

Επενδύσεις Πασσαλοστοιχιών

•

Οι εργασίες επενδύσεις πασσαλοστοιχιών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων,
ανά τύπο µεµβράνης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.

•

Η επιµετρούµενη επιφάνεια στεγάνωσης υπολογίζεται ως γινόµενο του ύψους, στο οποίο εφαρµόστηκε η
στεγάνωση επί το µήκος της όψης των πασσαλοστοιχιών µεταξύ των αξόνων των ακραίων πασσάλων στους
οποίους εφαρµόστηκε στεγάνωση

•

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους πλαστικών µεµβρανών. Η (οι) τιµή (ές)
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

•

Επισηµαίνεται ότι η τιµή µονάδος είναι ανεξάρτητη από τη διάµετρο των πασσάλων, την απόσταση µεταξύ
τους, το ύψος εφαρµογής της στεγάνωσης, το είδος και τη διαπερατότητα του εδάφους, τις υδρολογικές
συνθήκες και τη τυχόν κατασκευή της επένδυσης σε περισσότερες της µιας φάσεις.
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