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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «Δ»
Αντικείμενο των εργασιών:
Το αντικείμενο των εργασιών είναι το ακόλουθο:
1. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας στα λουτρά ως ύψος 1,15 μ. από το
δάπεδο (1,80 από το χείλος της ντουσιέρας στη περιοχή της ντουσιέρας) με υδατογράφημα του σήματος του Ιδρύματος με τις σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη, απόλυτα σύμφωνη με αυτήν των λουτρών του κτιρίου «Γ».
2. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας όμοια με το (1) στα δάπεδα των
ντουσιερών, σε όσα λουτρά αυτή είναι ιδιοκατασκευαζόμενη, συμπεριλαμβανομένου και
του διαμορφουμένου χείλους.
3. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας όμοια με το (1), στην εσωτερική
παρειά θυρών λουτρών, στη περίπτωση των ντουσιερών των διδύμων λουτρών.
4. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας όμοια με το (1) σε υφιστάμενη μπανιέρα.
5. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας όμοια με το (1) σε πάγκους λουτρών (ενδεχόμενη).
Η τσιμεντοκονία θα είναι τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών ταχείας ωρίμανσης αλλά με
πολύ καλή εργασιμότητα, απόλυτα στεγανή, μεγάλης αντοχής σε οικιακά χημικά, ψηλής αισθητικής και αντοχής, χρώματος επιλογής της επίβλεψης (ενδ. 7044), τεχνοτροποίας ομοίας
με τα λουτρά του κτιρίου «Γ» κι αποκλειστικά το προϊόν PLANOCOLOR PREMIUM 2K της NOVAMIX.
Θα έχει ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο, ελάχιστο πάχος 2 mm σε τοίχους, πόρτες κλπ. και
3 mm σε δάπεδα και θα ενισχύεται με υαλόπλεγμα.
Επισημαίνεται ότι για τα εκτός περιοχής συνεργεία παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας (ύπνου).
Γίνονται δεκτά τυχόν ερωτήματα, γραπτά, ως και τρεις ημέρες πριν από την λήξη υποβολής
των προσφορών (26/11/2021) και ως ώρα 13.30, υποβαλλόμενα υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: info@akss.gr) και μόνο.

Περιγραφή υλικού
Το PLANOCOLOR PREMIUM 2K είναι σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας λεπτής στρώσης, που
προκύπτει από την ανάμιξη σκόνης αποτελούμενης από τσιμέντα υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα
λεπτόκοκκων αδρανών, συνθετικών πρόσθετων και ενός πυκνόρρευστου ελαστικοποιητικού
γαλακτώματος. Όταν τα δύο συστατικά αναμιχθούν μεταξύ τους καθώς και με χρωστική NOVACOLOR DESIGN, δημιουργείται ένας ευκολοδούλευτος πολτός που εφαρμόζεται εύκολα σε
οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
Μετά την σκλήρυνση του το σύστημα PLANOCOLOR PREMIUM 2K δημιουργεί μια επιφάνεια
υψηλής αντοχής και αισθητικής. Εξαιτίας της ιδιαίτερα υψηλής κοκκομετρίας του προσδίδει
ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο.
Η επάλειψη με υγρά προστασίας που προσδίδουν πιο ματ ή πιο γυαλιστερή επιφάνεια κάνουν το PLANOCOLOR PREMIUM 2K ιδανική βάση για δημιουργία επιφανειών σε δάπεδα και
τοίχους, ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.
Το PLANOCOLOR PREMIUM 2K αναμιγνύεται με τις χρωστικές NOVACOLOR DESIGN σε 50
RAL αποχρώσεις (βλ. σχετικό τυποποιημένο χρωματολόγιο), αλλά και σε μη τυποποιημένες
αποχρώσεις (βλ. μη τυποποιημένο χρωματολόγιο). Η πολύ καλή εργασιμότητα του μίγματος
επιτρέπει να ενισχύεται με κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί.

Προδιαγραφές των εργασιών:
1. Προετοιμασία υποστρώματος
Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι συμπαγές καθαρό χωρίς λίπη, έλαια, χαλαρά στοιχεία κι
οτιδήποτε άλλο που πιθανά να επηρεάσει την πρόσφυση του PLANOCOLOR PREMIUM 2K σ’ αυτό.
Σαθρά τμήματα σοβά πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας τον ταχύπηκτο επισκευαστικό σοβά RS 110. Δεδομένης της απαίτησης για υψηλότερες από το συνηθισμένο αντοχές
του υποστρώματος συνιστάται να γίνεται ανάμειξη του RS 110 (25Kg) με νερό και 2kg PL
400. Η διάλυση του PL 400 με νερό καλό είναι να προηγείται της ανάμειξης με το RS 110.
Η αντοχή σε θλίψη του υποστρώματος τοίχου ή δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον
1,0mm/mm² και η μέγιστη περιεχόμενη υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 3-4%. Αν η αντοχή κι η υγρασία του υποστρώματος δεν ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση από το υπόστρωμα.
Υπάρχουσες ρωγμές σε υπόστρωμα τσιμεντοκονίας πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας εγκάρσια μεταλλικά καρφιά και την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO
FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική κόλλα EPO FLUID πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου S
500 ή άλλης αντίστοιχης.
Πριν την εφαρμογή του συστήματος PLANOCOLOR PREMIUM 2K συνιστάται να προηγηθεί
επάλειψη του υποστρώματος με κατάλληλο αστάρι το οποίο εξαρτάται από την εφαρμογή και
την μορφή του υποστρώματος.
▪ Σε απορροφητικά υποστρώματα όπως συμπαγείς και χωρίς ανιούσα υγρασία τσιμεντοκονίες ή βιομηχανικά δάπεδα βάσεως τσιμέντου, εφαρμόζεται το αστάρι συνθετικών
ρητινών PLANOPRIMER ως έχει ή διαλυμένο σε αναλογία 1 προς 1 σε νερό ανάλογα με
την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
▪ Σε επιφάνειες με μειωμένη απορροφητικότητα όπως μωσαϊκά, κεραμικά πλακίδια ή
μάρμαρα καλά στερεωμένα συνιστάται να γίνεται προεπάλειψη με PLANO CONTACT ή
SC ELASTIC.
▪ Σε απορροφητικά υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές που απαιτείται η σε βάθος σκλήρυνση τους να γίνεται επεξεργασία του υποστρώματος με το εποξειδικό αστάρι WATER
PRIMER EPX.
▪ Σε μη απορροφητικά υποστρώματα εξωτερικών χώρων, σε υφιστάμενες πλακοστρώσεις
με φαρδύ αρμό (μεγαλύτερο από 4-5 χιλιοστά), σε έπιπλα, ξύλινες κατασκευές ή μεταλλο συνιστάται η εφαρμογή SC ELASTIC σε ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστών με χρήση
υαλοπλέγματος.
▪ Σε απορροφητικά υποστρώματα εξωτερικών χώρων, χτιστές ντουζιέρες, χαμάμ, μπορεί
να γίνει και χρήση του SC 200 PENETRATE σε ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστών με χρήση
υαλοπλέγματος.
2. Παρασκευή του μίγματος
Στο δοχείο που περιέχει τη σκόνη 15Kg του PLANOCOLOR PREMIUM 2K αδειάζονται τα 2kg
της συνθετικής ρητίνης PREMIUM LATEX και τα μπουκάλια που περιέχουν τη χρωστική NOVACOLOR DESIGN (η ποσότητα των χρωστικών εξαρτάται από την απόχρωση).
Η προσθήκη των επιπλέον 2-2,5Kg νερού που απαιτείται να προστεθεί στο μίγμα ανάλογα με
την εφαρμογή (τοίχος ή δάπεδο) γίνεται γεμίζοντας με νερό τα δοχεία των PREMIUM LATEX
και των μπουκαλιών που περιέχουν τις χρωστικές NOVACOLOR DESIGN. Θα ανακινείται
καλά τα δοχεία με το νερό και θα αδειάζεται στο μίγμα υπό ανάδευση, μέχρις ότου δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος πολτός χωρίς σβώλους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δεν
υπάρχει απώλεια χρωστικής, αλλά ταυτόχρονα και ελαστικοποιητικού γαλακτώματος.
Το μίγμα θα ανακατεύεται μέχρι πλήρους ομογενοποίησης. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση
αφού αφεθεί σε ηρεμία για 3-5 λεπτά. Για την συσκευασία σκόνης 7,5Kg οι αναλογίες προσαρμόζονται ανάλογα.
Παρατήρηση: Αν απαιτηθεί από την εφαρμογή μπορεί να γίνει ανάμιξη των χρωστικών προκειμένου
να επιτευχθεί ειδική απόχρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως πρέπει να τηρηθεί μια αυστηρή διαδικασία αναφορικά με τις αναλογίες που χρησιμοποιούνται οι χρωστικές. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να έχει κανείς υπόψη ότι το PLANOCOLOR PREMIUM δεν είναι βαφή, αλλά επίστρωση βάσεως τσιμέντου και άρα δεν έχει την τυπική συμπεριφορά βαφής.

3. Εφαρμογή του μίγματος
Το μίγμα θα εφαρμόζεται στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα σε πάχος 1
2mm στερεώνοντας στη μάζα του κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα. Μετά από 10 ώρες
στους +23οC θα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα δεύτερο χέρι σε πάχος που
να σκεπάζει το πλέγμα του πρώτου χεριού. Αν απαιτείται από την εφαρμογή θα περνιέται και
τρίτο χέρι, ή ακόμη και περισσότερα (υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει εφαρμογή βερνικιού) μέχρι να επιττευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα τεχνοτροπίας και απόχρωσης.
Συνιστάται ημέρες με ζέστη, έντονο ξηρό αέρα, όταν έχει τρίιφθεί με γυαλόχαρτο η επιφάνεια ή όταν έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ώρες ανάμεσα στα χέρια
εφαρμογής, να ασταρώνεται η επιφάνεια του PLANOCOLOR PREMIUM 2Κ με PLANOPRIMER
διαλυμένο 1:1 με νερό. Η εφαρμογή θα γίνεται ‘νωπό σε νωπό’’.
Ο χρόνος ζωής στο δοχείο στους +23οC & 50% υγρασία περιβάλλοντος είναι 2-3 ώρες, ενώ
το μίγμα είναι βατό μετά από 4-5 ώρες. Συνιστάται να μην γίνεται εφαρμογή ημέρες με ζέστη ή έντονο αέρα για αποφυγή ταχείας εξάτμισης που δημιουργεί ρωγμές στην επιφάνεια
του PLANOCOLOR PREMIUM 2K. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευθεί εξασφαλίζοντας υγρό περιβάλλον ωρίμανσης για τις πρώτες ώρες χρησιμοποιώντας
κατάλληλα μέσα όπως κλιματιστικά και υγραντήρες δωματίων. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής είναι μεταξύ +80C και +35οC.
Μετά από 24 ώρες (στους +23οC και σε 50% υγρασία περιβάλλοντος) από την ολοκλήρωση της
επίστρωσης η επιφάνεια μπορεί να αδιαβροχοποιηθεί χρησιμοποιώντας DRY BRIGHT, PROTECT 200, PLANOFINISH EPOXY ή PLANOFINISH PU ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Το DRY BRIGHT θα εφαρμόζεται σε 2 χέρια σε τοίχους ή δάπεδα με ελαφρά χρήση
όταν υπάρχει απαίτηση για σατινέ εμφάνιση. Το PROTECT 200 χρησιμοποιείται μόνο σε τοίχους εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων όταν υπάρχει απαίτηση μόνο για αδιαβροχοποίηση.
Όταν υπάρχει απαίτηση για γυαλιστερή εμφάνιση σε εσωτερικούς χώρους που δεν εκτίθενται στον ήλιο γίνεται εφαρμογή του PLANOFINISH EPOXY. Για ματ εμφάνιση σε δάπεδα ή
τοίχους εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων εφαρμόζεται συνήθως ένα πρώτο χέρι DRY BRIGHT
διαλυμένο 1:1 σε νερό και κατόπιν ένα λεπτό στρώμα PLANOFINISH PU MAT.

Σχέδια
Τα σχέδια των λουτρών και των τοίχων αποστέλλονται συνημμένα ηλεκτρονικά.
Οι τσιμεντοκονίες αφορούν αποκλειστικά στα λουτρά, πλην εκείνων του δυτικού τμήματος
του ισογείου. Στα δίδυμα λουτρά η τσιμεντοκονία θα επιστρώνεται και στην εσωτερική παρειά
των θυρών του χώρου ντους.
Θα επιστρωθεί επίσης κι η μπανιέρα στο μικρό διαμέρισμα του 2ου ορόφου.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες δεν αφορούν στο δυτικό τμήμα του ισογείου.

Εργασίες
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πλήρωση κενών, τρίψιμο, στοκάρισμα κλπ.), όλα τα απαιτούμενα τα υλικά κι όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία (ικριώματα, σόμπες, καλύψεις δαπέδων, καλύψεις νάϋλον κλπ.)

Περιεχόμενο Προσφορών
1. Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη, κάτω δεξιά, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ «Δ» ΤΗΣ Α.Κ.Σ.Σ. και άνω αριστερά τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία ή ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ – e-mail).
Η προσφορά θα είναι κατ’ αποκοπήν
2. Αντίγραφα σχεδίων, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον προσφέροντα.

3. Υ.Δ. ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών, τόσο του έργου, όσο και
του τόπου, και ότι αποδέχεται να κατασκευάσει το σύνολο των απαιτουμένων εγκαταστάσεων με το προσφερόμενο τίμημα, σύμφωνα και δεσμευτικά με τις οδηγίες του επιβλέποντος, δίχως να έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί αφανείς ή άλλες, μη συμπεριλαμβανόμενες, εργασίες.
4. Υ.Δ. ότι θα προβεί στην έναρξη των εντός το αργότερο πέντε ημερών αφότου ήθελε
κληθεί προς τούτο.
5. Υ.Δ. ότι θα ασφαλίσει το βοηθητικό δυναμικό, βοηθούς κι εργάτες, σε αναγνωρισμένο
ασφαλιστικό οργανισμό και θα καταθέσει προ της υπογραφής της συμβάσεως το σχετικό ασφαλιστήριο στο Ίδρυμα.
6. Υ.Δ. ότι διαθέτει ειδική ενδυμασία ασφαλείας (κράνη, φόρμες, γάντια κλπ.) και ότι θα
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Επισημαίνεται ότι:
α) Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη κατασκευή δείγματος, πριν την ανάθεση των
εργασιών. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικού δείγματος, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα μη
υπογραφής της συμβάσεως και ανάθεσης του έργου στον επόμενο μειοδότη, με τους
ίδιους όρους. Στη περίπτωση αυτή ο αρχικός μειοδότης θα αποζημιωθεί για το δείγμα κατ’
αναλογίαν της οικονομικής του προσφοράς.
β) Η παράβαση οιουδήποτε όρου η δηλώσεως εκ των ως άνω συνεπάγεται τοι αυτόματο δικαίωμα κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου, με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Ιδρύματος, μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος, δίχως δικαίωμα αποζημίωσης, και
την ανάθεση στον επόμενο μειοδότη.
γ) Το Ίδρυμα της Α.Κ.Σ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης επιπλέον και επί έλαττον εργασιών
κατά τα ως άνω, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ
ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «Δ» ΤΗΣ Α.Κ.Σ.Σ.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………….……………………………………………………………………..
(νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………................……………………………….),
αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης και των σχεδίων της Α.Κ.Σ.Σ., του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του συνόλου του ως άνω έργου, των
απαιτουμένων υλικών, πλην όσων εξαιρούνται ρητά από την πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένων, με κατ’ αποκοπήν τίμημα
…………………………………………………………………………………………………………… Ευρώ, πλέον ΦΠΑ
(αριθμητικώς και ολογράφως)

το οποίο θεωρώ ως εύλογο και δίκαιο για το ως άνω έργο.
Περαιτέρω, προσφέρω για τις, σύμφωνα με την πρόσκληση, κατ’ είδος εργασίες τα εξής
ποσά ανά μονάδα (όλων των υλικών κι εργασιών συμπεριλαμβανομένων):
1. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας στα λουτρά
ως ύψος 1,15 μ. από το δάπεδο

………………..……….€

2. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας στις ντουσιέρες
λουτρά ως ύψος 1,80 μ. από το χείλος της, με υδατογράφημα

………………..……….€

3. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας στα δάπεδα και το

χείλος των ντουσιερών σε όσα λουτρά αυτή είναι ιδιοκατασκευαζόμενη

4. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας όμοια με το (1),
στην εσωτερική παρειά θυρών λουτρών.

………………..……….€
………………..……….€

5. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας όμοια με το (1) σε
υφιστάμενη μπανιέρα.
………………..……….€
6. Πατητή διακοσμητική τσιμεντοκονία τεχνοτροπίας όμοια με το (1) σε
πάγκους λουτρών (ενδεχόμενη).
………………..……….€

Οι ως άνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
Επισημαίνεται, ότι η κατά τα ως άνω αναφερόμενες τιμές μονάδος αφορούν και μόνο
σε τυχόν ανατεθησόμενες ή μη εργασίες, πλέον ή έλαττον των αναφερομένων στην
πρόσκληση και στα σχέδια.
………………………………………, …. Νοεμβρίου
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

2021

