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                                             ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Η   Παρούσα   τεχνική  περιγραφή  αφορά  την  στατική  ενίσχυση  και
αποκατάσταση της Βόρειας Κερκίδας του ΕΑΚ Βόλου.

Καταρχάς  θα  γίνει  αποξήλωση  όλων  των  πλαστικών  καθισμάτων  της
κερκίδας.  Ακολούθως θα καθαιρεθούν όλοι οι τοίχοι,  τα επιχρίσματα αλλά
και  τα  παράθυρα  στο  εσωτερικό  της  κερκίδας  προκειμένου  να  γίνει
αποκάλυψη όλων φερόντων στοιχείων. Θα γίνει εκτράχυνση της επιφάνειας
των προς ενίσχυση  στοιχείων  ώστε να αναπτυχθεί τριβή μεταξύ μανδύα και
παλαιού δομικού  στοιχείου. 
Η προετοιμασία της επιφάνειας του σκυροδέματος θα γίνει  όπως ακριβώς
αναφέρεται στην παράγραφο 5 της παρούσης. Θα ακολουθήσει εμποτισμός
της επιφάνειας του παλαιού σκυροδέματος  με αναστολέα διάβρωσης τύπου
Sika Ferro Gard -903+   ή αναλόγου σε αναλογία περίπου 0,50kgr/m2  και όχι
λιγότερη από 0,40 kgr/m2. 
Ο εμποτισμός   μπορεί  να γίνει  με  επάλειψη ή ψεκασμό χρησιμοποιώντας
βούρτσα, ρολό ή εξοπλισμό ψεκασμού (χαμηλής πίεσης).  
Ο  αριθμός  στρώσεων  εξαρτάται  από  το  πορώδες  της  επιφάνειας,  τις
κλιματολογικές συνθήκες και την επίτευξη της απαιτούμενης κατανάλωσης. Ο
χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων κυμαίνεται  από 1 έως 6 ώρες
ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες.  
Η επιφάνεια του σκυροδέματος  όπου θα γίνει ο εμποτισμός  πρέπει να είναι
καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, ρύπους, λάδια, λιπαρές ουσίες άλατα,
βαφές κ.λ.π. Η βέλτιστη  απόδοση της διεισδυτικότητας επιτυγχάνεται όταν
το υπόστρωμα είναι στεγνό. Έτσι μετά την υδροβολή η επιφάνεια πρέπει να
προστατεύεται  (ώστε να διατηρείται καθαρή) και ο εμποτισμός να γίνει  σε
στεγνή επιφάνεια. Μετά θα γίνει τοποθέτηση σιδηρών οπλισμών με βάση τα
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σχέδια, τις απαιτούμενες  επικαλύψεις και την στερέωση τους ώστε να μην
μετακινηθούν  κατά  την  εκτόξευση  του  μανδύα.  Ίσως  χρειαστεί  η  χρήση
σιδηρών  οδηγών  στις  γωνίες  για  την  επίτευξη   των  απαιτούμενων
διαστάσεων.  Έπεται  γενικός  καθαρισμός  της  επιφάνειας  με  υδροβολή
χαμηλής  πίεσης  για  την  απομάκρυνση  της  σκόνης  και  των  ξένων  υλικών.
Κατόπιν «Σκυροδετείται» μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος  κατηγορίας
Cs30. Το πάχος σκυροδέματος θα είναι 10 εκ. για τα κατακόρυφα στοιχεία και
7 εκ. για τις πλάκες και τις δοκούς. Πρέπει να γίνει συστηματική συντήρηση
για τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες.
     Θα γίνει  αποκατάσταση  της  τοιχοποιίας  στην  πρότερη  μορφή της  με
μπατικούς  τοίχους,  με  επιχρίσματα  και  χρωματισμούς  εσωτερικούς  και
εξωτερικούς.  Ακόμη  στις  θέσεις  που  υπάρχουν  παράθυρα  ή  πόρτες  θα
τοποθετηθούν νέα αλουμινίου. 
       Στο πάνω μέρος της κερκίδας και συγκεκριμένα στη θέση που κάθονται οι
θεατές  θα  γίνει  επίστρωση  με  τσιμεντοκονίαμα  με  προσθήκη  βελτιωτικού
RENDERMIX NS.  Τέλος  θα  τοποθετηθούν  νέα  καθίσματα  σύμφωνα  με  το
αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

                                                       Βόλος      -          -2018

                                                               Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
                                              Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α
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