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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  

ΘΕΜΑ:     «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

 

Το Γ.Ν.Θ.Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση των πλαστικών 

δαπέδων στους χώρους του νοσοκομείου.  

Σκοπός των επεμβάσεων είναι η αντικατάσταση  των συγκεκριμένων δαπέδων , έτσι 

ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. 

 

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι έξεις: 

 

 Προετοιμασία χώρου εργασίας,   

 Τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου μαζί με το σοβατεπί, 

 Απομάκρυνση των σκουπιδιών από τον χώρο του νοσοκομείου. 

 

 

 



Προετοιμασία χώρου εργασίας. 

  Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, θα προετοιμαστούν κατάλληλα οι χώροι του εργοταξίου με 

σεβασμό στην λειτουργία του Νοσοκομείου. Ο τεχνικός ασφαλείας του εργολάβου θα 

πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια εργασία του εργοταξίου ,την ασφαλή διέλευσης του 

προσωπικού του νοσοκομείου αλλά και την ασφάλεια των εργατών του εργοταξίου . 

 

Τεχνικές προδιαγραφής αγώγιμου δαπέδου 

 

  Να είναι πλαστικό δάπεδο βινυλίου, σε ρολό πλάτους 2 m. Τα φύλλα να έχουν πάχος 2 
mm. Να κατατάσσεται στην Κατηγορία 34 για εμπορική χρήση και στην Κατηγορία 43 για 
βιομηχανική χρήση (σύμφωνα με το πρότυπο EN 685). Η επιλογή χρώματος θα γίνει από 
την τεχνική υπηρεσίας. 

 

  Το δάπεδο να έχει σύστημα επίστρωσης φωτοδικτυωμένης πολυουρεθάνης. Η μοναδική 
τεχνολογία  επιτρέπει στο δάπεδο να αυτογυαλίζεται και να παραμένει καινούργιο με την 
μέθοδο στεγνό γυάλισμα (Dry Buffing). Έτσι η επιφάνεια παραμένει γυαλιστερή χωρίς να 
χρειάζεται κατεργασία επίστρωσης, ενώ με το απλό στεγνό γυάλισμα (Dry Buffing) 
αποκαθιστάται πλήρως. 

 

Προδιαγραφές 

 Ομοιογενές Βινυλικό Δάπεδο μονής στρώσης, με ειδικό σύστημα 
επίστρωσης IQ φωτοδικτυωμένης πολυουρεθάνης 

 Ταξινόμηση (EN 685): εμπορική χρήση 34, βιομηχανική χρήση 43 

 Συνολικό πάχος: 2 mm  

 Στατική ακμή (EN 433): 0,02 mm 

 Σταθερότητα διαστάσεων (EN 434): < 0,40% 

 Αντίδραση σε πυρκαγιά (ISO 13501-1): Bfl - s1 σε υπόστρωμα τσιμέντου  

 Κατηγορία ανθεκτικότητας στις εκδορές: Type I 

 Αντίσταση στην ολίσθηση (DIN 51130): R9  

 Αντοχή χρωματισμού στο ηλιακό φως (ISO 105-B02): ≥ 7 
Περιβαλλοντικές πληροφορίες 

 100% ανακυκλώσιμο 

 Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών: 26% 

 Φυσικές πρώτες ύλες: 59% 

 Ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (TVOC) 28 ημέρες μετά: <10 µg/m3 

 Παράγεται σε εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO 14001 

 

Έλεγχος υποστρώματος 

 

Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να μετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που  

εσωκλείεται στο υπόστρωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη μεγέθους 
2,0%. 

Τα δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, καθαρό, στέρεο, σκληρό, επίπεδο και 
μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, μπογιές, τυχόν ρωγμές ή άλλες 
ατέλειες. 

 

Προεργασίες  

 

Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθούν προεργασίες ισοπέδωσης με 
ομαλοποιητικά κονιάματα θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα σαθρά υπολείμματα και στη 
συνέχεια να εφαρμοστεί πρώτα αστάρι πρόσφυσης και μετά το αυτοεπιπεδούμενο 
κονίαμα,.  



 

Τοποθέτηση 

Για την τοποθέτηση χρησιμοποιείται ειδική μαγνητική κόλλα. Eφαρμόζεται με σπάτουλα 
1.5 mm x 5 mm (A2) με εγκοπές V. 

 

Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και 
ειδικό κορδόνι συγκόλλησης για βινυλικά δάπεδα,πάχους 3,5 χιλ. Το πλάτος αρμού να 
μην υπερβαίνει τα 3,5 χιλ. και το βάθος του να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του 
δαπέδου και όχι μεγαλύτερο από 2,0 χιλ. 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης η περίσσια του αρμού θα αφαιρεθεί σε 
δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των 
αρμών καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών. 

 

Εφαρμογή με κύλινδρο 

Μετά το πέρας της τοποθέτησης, στο δάπεδο εφαρμόζεται (σταυρωτά), κύλινδρος 80 κιλ., 
έτσι ώστε να φύγει όλος ο αέρας που έχει μείνει μεταξύ δαπέδου και υποστρώματος. 

 

Σοβατεπί καμπύλο 8εκ. 

 

Το κοίλο σοβατεπί κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό του δαπέδου, με γύρισμα στον τοίχο 
σε ύψος 8εκ. Να έχει  ελαφρώς καμπυλωμένη γωνία μεταξύ δαπέδου και τοίχου . 

 

   Απομάκρυνση μπαζών από τον χώρο του νοσοκομείου 

Τα σκουπίδια που θα προκύψουν από την τοποθέτηση του αγώγιμου δαπέδου θα πρέπει 
να απομακρυνθούν με μεριμνά του εργολάβου . 

 

Πρόσθετοι και άλλοι όροι. 

   Η προσφορά θα καθοριστεί συμφώνα με την τιμή ανά τετραγωνικό μετρό υλικού μαζί με 

την τοποθέτηση .Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου στο έργου τις ειδικές 

συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών μαζί με τεχνικό ασφαλείας της επιλογής τους, πριν 

από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους .Η ευθύνη ατυχήματος κατά την 

εκτέλεση του έργου βαρύνει τον εργολάβο και μόνο. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά εκείνα σε επικυρωμένη φωτοτυπία 

και όλα τα δικαιολογητικά  που τους επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε δημόσια έργα 

ανάληψης και εκτέλεσης .Έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους .Οι 

προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο ,έως και την 06-10-2021 13:00 η 

ώρα στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 

 

                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 


