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400. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

400.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

400.1.1 Πεδίο Εφαρµογής  
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωµατισµών µε τις 

απαιτούµενες προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυνα-
µικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµ-
βατικά Τεύχη και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Στο παρόν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες χρωµατισµών: 

- χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες 

- τσιµεντοχρωµατισµοί 

- ασβεστοχρωµατισµοί 

- ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 

- βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών 

- χρωµατισµός γυψοσανίδων 

- χρωµατισµός ξύλινων κουφωµάτων 

- χρωµατισµοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών 

- ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) 
γ. Χρωµατισµοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

άρθρα της ΕΤΣΥ. Eιδικοί χρωµατισµοί (εποξειδικά χρώµατα κτλ) εφαρµόζονται κατά τις οδηγίες των εργο-
στασίων παραγωγής των υλικών. 

400.1.2 Ορισµοί  
Οι χρωµατισµοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την επιφάνεια εφαρµογής τους, το είδος του χρησιµοποιούµενου 
υλικού (ταχύτητα ξήρανσης, σύσταση, χρήση) και τη µέθοδο εφαρµογής τους. Ανάλογα µε το είδος του χρώµατος 
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Ελαιοχρωµατισµοί: Χρωµατισµοί µε ελαιοχρώµατα (λαδοµπογιές) απλοί ή σπατουλαριστοί επί επιχρισµέ-

νων, ξύλινων ή µεταλλικών επιφανειών ή επί θερµαντικών σωµάτων. 
• Χρωµατισµοί µε πλαστικά χρώµατα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισµένων ή ξύλινων επιφανειών 

σπατουλαριστοί ή κοινοί 
• Υδροχρωµατισµοί, µε υδατοδιαλυτά χρώµατα (υδροχρώµατα, νεροµπογιές) όπως τα ασβεστοχρώµατα και 

τα τσιµεντοχρώµατα. 
• Βερνικοχρωµατισµοί µε διάφορα είδη βερνικοχρωµάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο, βερνίκια εποξειδικών ρητι-

νών) επί σιδηρών, ξύλινων, ελαιοχρωµατισµένων  ή σπατουλαρισµένων επιφανειών σε εξωτερικούς ή εσω-
τερικούς χώρους. 

400.2 Υλικά 

400.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους χρωµατισµούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιµυκητικά, αντιδιαβρωτικά κτλ) 

- υλικά υποστρώµατος ή ενδιάµεσης στρώσης  

- υλικά τελικών στρώσεων (χρώµατα, βερνίκια). 
β. Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται 

από τον ίδιο, αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 
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γ. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία και συµβατά µε τις επιφάνειες, στις οποίες 
πρόκειται να εφαρµοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωµατισµών ο Ανάδοχος εί-
ναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της χρωµατικής µελέτης και για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία 
δειγµάτων χρωµάτων σε µικρές επιφάνειες σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κά-
θε υλικό. Ο έλεγχος των δειγµάτων αφορά στο χρώµα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επι-
βεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις απο-
χρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία των 
χρωµατισµών. 

δ. Ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις προ-
διαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

ε. Λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για την επιτυχία των χρωµατισµών, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το προσωπικό του µε καινούργια και άριστης ποιότητας εργα-
λεία διαφόρων µεγεθών και µορφών, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

στ. Τα χρώµατα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες µε αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιµο και 
τρίψιµο µε συνηθισµένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραµένει σταθερή. 

ζ. Από την αρχιτεκτονική µελέτη προδιαγράφονται οι απαιτούµενες τιµές των ακόλουθων ιδιοτήτων των χρω-
µάτων. Η επιλογή των υλικών ακολουθεί τις τιµές αυτές και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου: 

- στιλπνότητα 

- αδιαφάνεια / βαθµός καλυπτικότητας 

- πρόσφυση 

- ελαστικότητα 

- ανθεκτικότητα 

- επικινδυνότητα 
η. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 

- Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διεισδύσεως σε 
βάθος στη µάζα του ξύλου. 

- Να περιέχουν µυκητοκτόνες και εντοµοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική και µα-
κροχρόνια προστασία από τους µύκητες κτλ αλλά να µην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους. 

- Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινο-
βολία που εµποδίζει την ανάπτυξη µυκήτων. 

- Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την υπε-
ριώδη ακτινοβολία και εµποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υµένα. 

400.2.2 Προδιαγραφές 
Οι σηµαντικότερες ισχύουσες προδιαγραφές για τους χρωµατισµούς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει υλικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές ή άλλες ισοδύναµες της έγκρι-
σης της Υπηρεσίας και να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και δοκιµές, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

Πίνακας 400.2.2 : Ισχύουσες Προδιαγραφές για Χρωµατισµούς 
# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 5 

1 Ορολογία χρωµάτων και βερνικιών ΕΛΟΤ 547 
2 Όροι και ορισµοί για υλικά επικάλυψης ΕΛΟΤ ΕΝ 4618 
3 Χρώµατα, βερνίκια  - Όροι και ορισµοί των υλικών επιχρίσεως - Μέρος 1, 

Γενικοί Όροι 
ΕΛΟΤ ΕΝ 971 

4 Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για εξωτερικούς τοίχους και σκυρόδεµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1062 
5 Πλαστικά Χρώµατα ΕΛΟΤ 788 
6 Βερνικοχρώµατα ΕΛΟΤ 864 
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# Εργασία ή Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 5 

7 Προσδιορισµός αντοχής στην τριβή ΕΛΟΤ 1047 
8 Πρακτική απόδοση µε τη µέθοδο πινέλου ΕΛΟΤ 1205 
9 Προσδιορισµός αντοχής υγρών χρωµάτων στην εξάπλωση της καύσης ΕΛΟΤ 1206 

10 ∆ειγµατοληψία πρώτων υλών ΕΛΟΤ 121 
11 Προσδιορισµός καλυπτικής ικανότητας  
12 Εφαρµογή χρώµατος µε πινέλο σε µεγάλη επιφάνεια ΕΛΟΤ 694 
13 Μέθοδοι δοκιµών αξιολόγησης της συµβατότητας ενός προϊόντος µε την 

προς επίστρωση επιφάνεια 
ΕΛΟΤ 765 

14 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών και καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 
15 Οδηγίες για τη δοκιµή επίδρασης φυσικών καιρικών συνθηκών ΕΛΟΤ 824 
16 Προσδιορισµός κατάστασης και χρόνου πλήρους ξήρανσης – Μέθοδος 

δοκιµής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 29117 

17 Εκτίµηση του βαθµού κιµωλίασης επιχρισµάτων για γενική χρήση ΕΛΟΤ 875 
18 ∆οκιµή πρόσφυσης ΕΛΟΤ 856 
19 Υπόστρωµα βερνικωµάτων πινέλου (βελατούρα) ΕΛΟΤ 876 
20 Ανάγλυφοι χρωµατισµοί τοίχων (ρελιέφ) ΕΛΟΤ 924 
21 Αστάρι προπαρασκευαστικό µεταλλικών επιφανειών ΕΛΟΤ 965 
22 Προσδιορισµός αντοχής στην υγρή απόξεση και δυνατότητας καθαρισµού 

των επιχρίσεων 
ΕΝ ISO 11998 

23 Χρώµατα και βερνίκια και πρώτες ύλες αυτών – Θερµοκρασίες και υγρασί-
ες για εγκλιµατισµό και δοκιµές 

ΕΛΟΤ ΕΝ 23270  

24 ∆οκιµή αντοχής βερνικιών και ρητινών σε καυσαέρια ΕΛΟΤ 930 
25 Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων για δοκιµή ΕΛΟΤ ΕΝ 1513 
26 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 15528 
27 ∆οκιµή Χάραξης ΕΛΟΤ ΕΝ 1518 
28 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων 

και σχετικών προϊόντων – Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφά-
νειας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501 

400.2.3 ∆ιάφορα Υλικά  
α. Τα χρώµατα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: 

- τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά 

- το συνδετικό µέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηµατίζει µια 
οµοιόµορφη και ανθεκτική µεµβράνη µετά την εξάτµιση του διαλυτικού ή αραιωτικού 

- το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή µορφή το µίγµα και βοηθά στο σχηµατισµό της χρω-
µατικής µεµβράνης. 

β. Λινέλαιο 

- Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωµάτων και των ασταριών. Κυριότερη του ιδιό-
τητα, είναι η ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή µε το οξυγόνο του 
περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι στρώσεις των ελαιοχρωµάτων πρέπει να είναι λεπτού πάχους, αλ-
λά και η κάθε µια από αυτές να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της προηγούµενης. Χρησιµοποιείται είτε 
ωµό είτε βρασµένο. 
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- Η ξήρανση του ωµού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. ∆ιαφορετικά η Υπηρεσία απορρί-
πτει την όλη εργασία και επιβάλλει στον Ανάδοχο την ανακατασκευή της. Το ωµό λινέλαιο σε σύγκριση 
µε το βρασµένο δεν σκουραίνει το χρωµατισµό και δεν «ζαρώνει» ή «φουσκαλιάζει» τη χρωµατική 
στρώση της επιφάνειας. Απαγορεύεται η χρήση του σε πορώδεις επιφάνειες (τούβλα, κεραµίδια, και-
νούργια επιχρίσµατα κτλ), ενώ επιβάλλεται η χρήση του στην παρασκευή των ασταριών.  

- Το βρασµένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωµό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει την ξή-
ρανση (24 h - 26 h) του χρωµατισµού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται µε θέρµανση µίγµα-
τος ωµού λινελαίου και µικρής ποσότητας στεγνωτικού υλικού και χρησιµοποιείται για εξωτερικούς 
χρωµατισµούς (σε ποσοστό 25% -33% του ωµού), ή όπου απαιτείται η επιτάχυνση της ξήρανσης. Για 
το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται και στερεωτικές ουσίες. 

γ. Υαλόχαρτα 

- Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από την µία όψη, µε επικολληµένα θρύµµατα ύαλου από την άλλη. 
Χρησιµοποιούνται πριν την εφαρµογή των χρωµατισµών για τον καθαρισµό των επιχρισµάτων και λοι-
πών επιφανειών µε επίτριψη. Ανάλογα µε το µέγεθος των θρυµµάτων του ύαλου, τα υαλόχαρτα χαρα-
κτηρίζονται ως αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά, µε την ένδειξη Νο 2, Νο 0 κτλ. 

- Για τις πολύ λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εµφάνισης χαραγών, χρησιµοποιούνται τριµµένα υα-
λόχαρτα, τα οποία ονοµάζονται κοινά απόχαρτα. 

- Τα σµυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασµα, µε σκόνη σµύριδας. Χρησιµοποιούνται για τον καθα-
ρισµό µε επίτριψη των µεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σµυριδόχαρτου είναι το κατάλληλο 
για τρίψιµο µε διαβροχή, το οποίο χρησιµοποιείται σε χρωµατισµούς ντούκο (ντουκόχαρτο). 

δ. ∆ιάφορα άλλα Υλικά  

- Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώµατα, µε σκοπό την επιτάχυνση της 
ξήρανσης τους. Χρησιµοποιούνται σε µικρή ποσότητα για την παρασκευή των χρωµάτων. 

- Στην περίπτωση χρωµατισµού µε πλαστικά χρώµατα, για τα απαιτούµενα στοκαρίσµατα της επιφά-
νειας χρησιµοποιείται στόκος που παράγεται µε την ανάµειξη έτοιµου λευκού πλαστικού χρώµατος και 
τσίγκου σε σκόνη (πλαστικός στόκος).  

- Το υλικό σπατουλαρίσµατος είναι παχύρρευστο και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό λείου και οµα-
λού υποστρώµατος των χρωµατισµών. Για ντουκοχρώµατα, όπως και για µεταλλικές επιφάνειες, χρη-
σιµοποιείται ειδικό υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί ντούκο). 

400.2.4  Πλαστικά Χρώµατα 
α. Τα πλαστικά χρώµατα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη µεγαλύτερη αντοχή, την ελαστικότη-

τα και την ανθεκτικότητα τους µέσα στον χρόνο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό των ξύλινων και επι-
χρισµένων επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήµατα) είτε οργανικούς διαλύτες (δια-
λύµατα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωµάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώµατα 
από καουτσούκ. 

β. Στα πλαστικά χρώµατα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται µε προσθήκη και ανάµιξη µι-
κρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. ∆ιαφορετικά η αραίωση γί-
νεται µε το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώµατος. Κατά την αραίωση 
των πλαστικών χρωµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το 
πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωµατισµός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή. 

γ. Τα πλαστικά χρώµατα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- είναι άοσµα 

- δεν είναι εύφλεκτα 

- στεγνώνουν το πολύ σε 1 h 

- µπορούν να επικαλυφθούν από την εποµένη στρώση µετά από 3 h - 4 h 

- αποξηραίνονται πλήρως µετά από 12-15 h 

- µπορούν να πλυθούν µετά από 5 -10 ηµέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι 

- αφήνουν τη χρωµατισµένη επιφάνεια να αναπνέει 
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- διαστρώνονται µε ψεκαστήρα (πιστόλι), µε κύλινδρο (ρολό) ή µε πλατύ πινέλο. 

400.2.5 Ελαιοχρώµατα  
α. Τα ελαιοχρώµατα είναι είτε τυποποιηµένα βιοµηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασµένα  στο εργο-

τάξιο. Χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό ξύλινων, µεταλλικών και επιχρισµένων επιφανειών. 
β. Για τους ελαιοχρωµατισµούς, χρησιµοποιείται τυποποιηµένο χρώµα σε µικρή ποσότητα ή συνδυασµός πε-

ρισσοτέρων ελαιοχρωµάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου µειώνεται σηµαντικά για το υλικό της τελευταί-
ας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

γ. Για την προστασία των µεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιµοποιούνται ελαιοχρώµατα µίνιου 
κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

400.2.6 Βερνίκια 
α. Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσµατα σε υγρή διάφανη µορφή, τα οποία σχηµατίζουν στην επι-

φάνεια λεπτή µεµβράνη, που δεν µεταβάλλει την φυσική της αίσθηση (π.χ. ξύλινη επιφάνεια) ή την αρχική 
της απόχρωση (π.χ. ελαιοχρωµατισµένη επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης και έγχρωµα βερνίκια που περιέχουν 
ειδικές συµβατές χρωστικές ουσίες, τα οποία χρησιµοποιούνται συνήθως για τη συντήρηση ή για την επίτευ-
ξη οµοιόµορφης εµφάνισης ήδη βερνικωµένων επιφανειών. 

β. Τα βερνίκια εφαρµόζονται σε λεπτότατα στρώµατα (φιλµ) και πρέπει να εµφανίζουν ελαστικότητα προς α-
ποφυγή δηµιουργίας σχισµών (να µην σπάνε). 

γ. Βερνίκια που προορίζονται για εφαρµογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθή-
κες. 

δ. ∆ιακρίνουµε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών : 

- Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται από λινέλαιο και από µικρή ποσότητα στεγνωτικού. Τα 
ελαιώδη βερνίκια είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις εσωτερικές χρήσεις προτιµώνται ε-
λαιώδη βερνίκια µε µικρότερη περιεκτικότητα λινέλαιου και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα). 

- Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύµατος κτλ), έχουν µικρότερη ελαστικότητα έναντι των ελαιωδών 
γι αυτό και χρησιµοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες. 

- Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και µε κατάλληλο, κατά περίπτωση (α-
νάλογα µε το είδος της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη. 

- Τα βερνίκια ντούκο παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται µέσα σε οργανι-
κούς διαλύτες. Αυτά διακρίνονται για τη µεγάλη αντοχή και ελαστικότητα τους. Οι µεµβράνες που σχη-
µατίζουν ξηραίνονται ταχύτατα µόνο στον αέρα και στεγνώνουν πολύ γρήγορα. 

400.3  Εκτέλεση Εργασιών 

400.3.1 Γενικά  
α. Για την επιλογή του συστήµατος βαφής λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

- η φύση και το υλικό της επιφάνειας εφαρµογής (πλινθοδοµές, επιχρισµένες επιφάνειες, λιθοδοµές, 
σκυρόδεµα, µεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες κτλ) 

- οι συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας (καιρικές, ατµοσφαιρικές, µηχανικές καταπονήσεις χρήσης, περι-
βάλλον) 

- οι πιθανές ειδικές απαιτήσεις (στεγανότητα, υδροπερατότητα, αντοχή στη φωτιά, ατοξικότητα κτλ). 
β. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωµάτων που περιέ-

χει τους χρωµατισµούς για όλα τα τελειώµατα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της εγκεκριµένης χρωµατικής 
µελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  

- η απαιτούµενη προετοιµασία 

- η ονοµασία και ο τύπος του χρώµατος 

- ο απαιτούµενος αριθµός στρώσεων.  
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γ. Ο Ανάδοχος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους των εργοστασίων παραγωγής των χρωµάτων να επιθεω-
ρούν την εκτέλεση των εργασιών και να λαµβάνουν δείγµατα των υλικών τους από το εργοτάξιο. 

δ. Ο Ανάδοχος προχωρά στις εργασίες χρωµατισµών µόνο µετά την έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
επιφανειών κάθε τύπου χρωµατισµού από την Υπηρεσία. Γενικά τα δείγµατα ανεγείρονται επί τόπου του έρ-
γου. Τα δείγµατα επιφανείας ως 2 m2 ανεγείρονται σε χώρο και µε τον τρόπο που υποδεικνύει η Υπηρεσία. 
Ενδείκνυται το δείγµα να κατασκευάζεται στη δυσµενέστερη θέση και να ελέγχεται, αφού στεγνώσει και ε-
κτεθεί στις προβλεπόµενες συνθήκες έκθεσης. Μόνο αφού εγκριθεί ο χρωµατισµένος χώρος από την Υπη-
ρεσία, ξεκινούν οι εργασίες. Ο χώρος στην τελική του µορφή θα παραµείνει ανέπαφος µέχρι την πλήρη α-
ποπεράτωση των χρωµατισµών. Όπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έ-
γκριση στην Υπηρεσία δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1 m x 1m, τα οποία διατηρεί στο εργοτάξιο µέχρι 
την περάτωση των εργασιών. Τα δείγµατα εργασίας κατασκευάζονται κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 1514. 

ε. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία 3 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 
στ. Στην περίπτωση των εξωτερικών χρωµατισµών τα απαιτούµενα ικριώµατα (σταθερά ή κινητά), πρέπει να 

µην στηρίζονται από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα), να παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια 
στους εργαζόµενους και τρίτους, και να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ζ. Κάθε φορά που ο Ανάδοχος παρασκευάζει οποιοδήποτε χρώµα, η ποσότητα του πρέπει να είναι λίγο µεγα-
λύτερη από την απαιτούµενη. 

η. ∆εν επιτρέπεται η ανάµιξη ανοµοιογενών υλικών χρωµατισµών. Τα υλικά χρωµατισµών θα πρέπει να ανα-
µιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µία οµαλή συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός αν το 
εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάµιξη γίνεται ακριβής υπολογισµός της 
ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η οµοιοχρω-
µία. 

θ. Οι κόλλες θα αναµιγνύονται καλά, θα διατηρούνται σε καθαρά δοχεία και θα χρησιµοποιούνται µετά το ά-
νοιγµα του δοχείου µέσα στο χρόνο που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής. 

ι. Σε ένα κτίριο, καταρχήν, χρωµατίζονται πρώτα οι οροφές, κατόπιν οι τοίχοι και στη συνέχεια τα κουφώµατα. 
Η εργασία χρωµατισµού κατακόρυφων επιφανειών ξεκινά από τις γωνίες του χώρου, την περίµετρο των 
παραθύρων, των θυρών και των διακοπτών µε πινέλο και συνεχίζεται προς τα µέσα του χώρου µε ρολό ή 
πινέλο. Ο χρωµατισµός µε ρολό γίνεται από πάνω προς τα κάτω. 

400.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες µε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- χρώµα (ονοµασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)  

- ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης 

- όνοµα κατασκευαστή  

- οδηγίες χρήσης και συµβατά υλικά  

- αριθµό παρτίδας 

- τοξικότητα και βαθµό επικινδυνότητας 
β. Τα υλικά χρωµατισµών που προσκοµίζονται σε χτυπηµένα, µη σφραγισµένα και µη αεροστεγή δοχεία, που 

επιτρέπουν την εξάτµιση, τη µόλυνση ή την απώλεια υλικού απορρίπτονται. 
γ. Ο Ανάδοχος εξακριβώνει ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν ηµεροµηνία παράδοσης και χρησιµοποιεί τα 

υλικά κατά σειρά παράδοσής τους. Υλικά που έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, 
πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως από το εργοτάξιο. 

δ. Όλα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά πρέπει να παραδίδονται σε δο-
χεία περιεκτικότητας όχι µεγαλύτερη από 5 lt. 

ε. Όλα τα υλικά αποθηκεύονται συσκευασµένα σε καθαρούς και ξηρούς χώρους. Τα χρώµατα ειδικότερα απο-
θηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς, και δροσερούς χώρους προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. Για 
τα υλικά µε βάση το νερό λαµβάνονται µέτρα προστασίας κατά του παγετού. Η µεταφορά και αποθήκευση 
των εύφλεκτων υλικών χρωµατισµών πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας. 

στ. Ο Ανάδοχος παραδίδει στην Υπηρεσία µετά το πέρας των εργασιών 2% επιπλέον από κάθε υλικό, µε ελά-
χιστο 1 δοχείο 5 lt και σε ακέραια δοχεία. 
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400.3.3  Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
α. Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερµοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωµατισµών είναι από 10°C -

 40°C.  
β. Οι εργασίες χρωµατισµού των σιδηρών επιφανειών δεν διεξάγονται όταν η επιφανειακή θερµοκρασία του 

µετάλλου είναι µικρότερη από 3°C. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατµών επί της µεταλ-
λικής επιφάνειας, επιτρέπεται η διεξαγωγή χρωµατισµών µέχρι θερµοκρασία 3°C µεγαλύτερης από το ση-
µείο υγροποίησης. 

γ. Στις περιόδους χαµηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες χρωµατισµών 
και ειδικά των υδατοδιαλυτών χρωµατισµών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται θέρµανση 
του προς χρωµατισµό χώρου: 

- Πριν την έναρξη των χρωµατισµών πρέπει να έχει ήδη θερµανθεί καλά ο χώρος και η θερµοκρασία του 
να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπτά όρια. Η θερµοκρασία της προς χρωµατισµό επιφάνειας και του περι-
βάλλοντος χώρου ελέγχεται µε θερµόµετρο και πρέπει να συµφωνεί µε τη συνιστώµενη από τον κατα-
σκευαστή του χρώµατος και θα παραµένει τουλάχιστον στην ελάχιστη, µέχρι το χρώµα να στεγνώσει 
τελείως. (Αν το χρώµα δεν έχει κολλώδη υφή και µε µέτριο τρίψιµο της επιφάνειας µε το δάχτυλο δεν 
τραυµατίζεται, έχει στεγνώσει.) 

- Τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις για τα όρια περιεκτικότητας σε υγρασία, όσον αφορά στα απορροφη-
τικά υλικά (ξύλο, επίχρισµα κτλ). Με τη χρήση υγρασιόµετρου διασφαλίζεται, ότι η περιεκτικότητα σε 
υγρασία είναι εντός των προδιαγεγραµµένων ορίων πριν την έναρξη της εργασίας χρωµατισµού. 

- Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι δυσµενείς (π.χ. υπό συνθήκες αυξη-
µένης υγρασίας, ή υπό συνθήκες αυξηµένης θερµοκρασίας όπου δηµιουργούνται κύστες και ρυτιδώ-
σεις στο χρώµα). 

- ∆εν επιτρέπεται η αραίωση του χρώµατος σε ψυχρούς χώρους. Το χρώµα πρέπει να µεταφερθεί στον 
προς χρωµατισµό χώρο και να αραιωθεί εκεί. Υλικό που έχει αραιωθεί υπό συνθήκες ψύχους, είναι δυ-
νατόν να είναι υπερβολικά αραιό σε κανονικές θερµοκρασιακές συνθήκες. 

400.3.4 Προετοιµασία  
α. Ο Ανάδοχος προετοιµάζει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής των χρω-

µάτων.  
β. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωµατισµών αφαιρούνται από τις προς χρωµατισµό επιφάνειες τα διάφορα 

εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να χρωµατιστούν (εξαρτήµατα παραθύρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές 
πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται µετά το πέρας των εργασιών. 

γ. Όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί και άλλα ελαττώµατα των προς χρωµατισµό επιφα-
νειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.  

δ. Αµέσως πριν από το χρωµατισµό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η σκόνη, τυ-
χόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωµατισµού θα πρέπει να αποµακρύνονται τα 
υπολείµµατα προηγούµενων χρωµάτων από την επιφάνεια µε σκληρή µεταλλική βούρτσα ή µε έκπλυση νε-
ρού ή ατµού υπό πίεση ή µε αµµοβολή. Ο καθαρισµός των επιφανειών από αέριους ή αερόφερτους ρύπους 
(αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως µε νερό από κάτω προς τα πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν ανα-
πτυχθεί µύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται πλύσιµο µε µυκητοκτόνο. 

ε. Η αποµάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται µε σφυρί (µατσακόνι), ενώ σε ξύ-
λινες επιφάνειες επιτυγχάνεται µε φλόγα καµινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτηµα ότι ξηραίνει την επιφάνεια. 
Στις µεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επιφάνειας µε υαλόχαρτο, σµυρι-
δόπανο ή αµµοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 

στ. Η προετοιµασία των σιδηρών τµηµάτων των κατασκευών για το χρωµατισµό τους ακολουθεί τα πρότυπα 
ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό 
για την επεξεργασία των επιφανειών των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών των 
κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να µετατρέπεται σε συµπαγές και σταθερό φιλµ, επαλείφεται στις ε-
πιφάνειες των µεταλλικών κουφωµάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν από το χρωµατισµό τους, 
εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύµφωνα τις προδιαγραφές του παρόντος, του εργοστασίου παραγωγής 
και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η εφαρµογή του σταθεροποιητικού υλικού γίνεται µε ρολό ή πινέλο (15 m2/kg 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - Χρωµατισµοί 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-400.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EP8/TD-D-400.0 Ηµεροµηνία : 25/09/2002 
 8 από 18 Έκδοση : 0 

 

- 20 m2/kg), αφού προηγουµένως αποµακρυνθεί η σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς µετά την 
εφαρµογή του υλικού, χαρακτηρίζεται από την αλλαγή του χρώµατος της σκουριασµένης επιφάνειας από 
καφεκόκκινο σε µπλε-µαύρο και ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασί-
ου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιηµένη επιφάνεια επαλείφεται µε 
µίνιο και τον τελικό χρωµατισµό της. Σε περίπτωση που και µετά την κατεργασία η σκουριά παραµένει, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη µεταλλική κατασκευή µε µηχανικό τρόπο σύµφωνα µε τις ε-
ντολές της Υπηρεσίας. 

ζ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει µε άλλο χρωµατισµό µια ήδη χρωµατι-
σµένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωµατισµό να εφαρµόσει στρώσεις στε-
ρεωτικής ουσίας.  

η. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο εργοτάξιο πριν την εφαρµογή του χρωµατισµού  σε µια επιφάνεια 
είναι οι ακόλουθοι: 

- Έλεγχος καλυπτικής ικανότητας (η ικανότητα ενός χρώµατος να καλύψει µια ορισµένη επιφάνεια µε 
όσο το δυνατόν µικρότερη ποσότητα υλικού ή µε όσο το δυνατό λεπτότερη µεµβράνη). Χρωµατίζονται 
γυάλινες επιφάνειες µε µικρές, διαφορετικού βάρους, ποσότητες χρώµατος και µε διαφορετικό πάχος 
στρώσεως. Κάτω από τις πλάκες τοποθετείται φύλλο εφηµερίδας και η δυνατότητα ή µη ανάγνωσης 
των γραµµάτων προσδιορίζει την καλυπτική ικανότητα του χρώµατος. 

- Έλεγχος πρόσφυσης (η συγκολλητική ικανότητα ενός χρώµατος). Επικολλάται στην χρωµατισµένη ε-
πιφάνεια αυτοκόλλητη ταινία και αν κατά την αποκόλληση της δεν παρασύρεται το χρώµα, η πρόσφυ-
ση θεωρείται ικανοποιητική. 

- Έλεγχος ευκαµψίας (ικανότητα της µεµβράνης να παρακολουθεί τις παραµορφώσεις της επιφάνειας, 
χωρίς να αποκολλάται, να θρυµµατίζεται ή να υφίσταται ρωγµές). Χρωµατίζεται ένα τεµάχιο παρόµοιο 
µε την προς χρωµατισµό επιφάνεια και κατά την κάµψη του ο χρωµατισµός δεν πρέπει να υποστεί κα-
µία βλάβη. 

θ. Τα χρώµατα δεν εφαρµόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώµατα: 

- µαλακό, φθαρµένο επίχρισµα 

- υγρό επίχρισµα 

- υγρή ξυλεία 

- λιπαρότητα ή σκουριά 

400.3.5 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του χρωµατισµού καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

- η κατάσταση της προς χρωµατισµό επιφάνειας και η προετοιµασία της 

- η σύνθεση και η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται και η συµβατότητα µεταξύ τους και µε την 
επιφάνεια 

- το απαιτούµενο συνολικό πάχος του χρωµατισµού 

- οι καιρικές και οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια των εργασιών χρωµατι-
σµού 

- η εµπειρία και η ειδίκευση του τεχνικού προσωπικού. 
β. Όλες οι εργασίες εκτελούνται από έµπειρους τεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, 

την παρούσα και την ΕΤΣΥ, τις ειδικές παρατηρήσεις της µελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
γ. Στις περιπτώσεις που η χρήση ασταριού ή άλλης επεξεργασίας της επιφανείας συνιστάται από το εργοστά-

σιο παραγωγής του χρώµατος, για την εφαρµογή της τελικής στρώσης και δεν ορίζεται ρητά από τις προ-
διαγραφές, η επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής ή / και της Υπη-
ρεσίας. 

δ. Οι στρώσεις των χρωµατισµών εφαρµόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατµοσφαιρικές 
συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση εφαρµόζεται µόνο αφού ξηρα-
θούν οι προηγούµενες στρώσεις.  
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ε. Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο ή στις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής των υλικών 
δεν καθορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος επιλέγει τη µέθοδο εφαρµογής των χρωµάτων (πινέλο, ψεκασµός, 
ρολό), την οποία εφαρµόζει µετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας.  

στ. Πριν από την εφαρµογή της τελικής στρώσης οποιουδήποτε χρωµατισµού πρέπει: 

- να έχουν αποπερατωθεί όλες οι υπόλοιπες εργασίες 

- να έχουν αποµακρυνθεί από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά και όσα αντικείµενα κτλ µπορούν να 
προκαλέσουν στους χρωµατισµούς την παραµικρή ζηµιά 

- να έχουν καθαριστεί τα δάπεδα, οι εξώστες κτλ. 
ζ. Το ψιλοστοκάρισµα εκτελείται µε πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις σπατουλαρι-

στές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται µε πλαστικό αστάρωµα, ώστε η επιφάνεια εφαρ-
µογής των πλαστικών χρωµάτων να µην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισµα παραλειφθεί για την α-
πλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώσης σπατουλαρίσµατος να έχει 
αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου. 

η. Αν µετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη δεύτερη 
στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης και 
τον καθαρισµό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η παρουσία µυκήτων, λόγω 
κλιµατολογικών συνθηκών, µετά την πρώτη στρώση χρώµατος οι επιφάνειες πλένονται µε ειδικά µυκητο-
κτόνα διαλύµατα. 

θ. Η χρήση πολλών στρώσεων υγροµονωτικών ουσιών σε επιφάνειες υποστρωµάτων που παρουσιάζουν αυ-
ξηµένη υγρασία πρέπει να αποφεύγεται, γιατί η υγρασία θα παρουσιαστεί σε άλλο σηµείο της επιφάνειας.  

ι. Το επιθυµητό τελικό πάχος του χρώµατος πρέπει να επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή πολλών στρώσεων του 
υλικού και όχι µε την εφαρµογή µιας παχιάς στρώσης. 

ια. Αστοχίες στην εφαρµογή των χρωµατισµών οδηγούν στα ακόλουθα προβλήµατα: 

- Φουσκάλες εµφανίζονται, όταν η προς χρωµατισµό επιφάνεια είναι υγρή, όταν εφαρµόζεται στρώση µε 
πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο ή όταν έχει επιλεχθεί ακατάλληλο σύστηµα χρωµατισµού. 

- «Κρέµασµα» ή «τρέξιµο» του χρώµατος παρουσιάζεται σε κατακόρυφες επιφάνειες, όταν εφαρµόζεται 
στρώση µε πάχος µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο, ή όταν το χρώµα είναι πολύ αραιό ή δεν έχει την 
κατάλληλη θιξοτροπία. 

- Μείωση της στιλπνότητας του χρώµατος κατά την εφαρµογή ή κατά τη ξήρανσή του, είναι δυνατόν να 
εµφανιστεί είτε λόγω υγρής επιφάνειας εφαρµογής, είτε λόγω σφάλµατος στην αραίωση του χρώµατος. 

- Ανοµοιόµορφη κάλυψη της επιφάνειας οφείλεται σε χρήση ακατάλληλου αραιωτικού ή σε µικρή αναλο-
γία αραίωσης. 

- Κιµωλίαση (αποσύνθεση της µεµβράνης) εµφανίζεται ως λευκή και εύκολα αποµακρυνόµενη σκόνη 
στην επιφάνεια. 

- Κροκοδείλωση (σχίσιµο της επιφάνειας σε ακανόνιστα σχήµατα) οφείλεται είτε στην εφαρµογή στρώ-
σης µεγάλου πάχους σε µαλακό ή ασταθές υπόστρωµα, σε ελλιπή ξήρανση των ενδιάµεσων σταδίων 
χρωµατισµού είτε στη φυσιολογική γήρανση του χρώµατος (οπότε δεν αποτελεί ελάττωµα). 

400.3.6 Προστασία 
α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους χρωµατισµούς µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, 

εκτός εάν οι παρουσιαζόµενες φθορές, κτλ δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που αφορούν τα υλικά, 
τον τρόπο προετοιµασίας της επιφάνειας, και την εφαρµογή των χρωµάτων, αλλά σε συνηθισµένη χρήση 
των χώρων. 

β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείµενων επιφανειών και άλλων οικοδοµικών 
στοιχείων στις χρωµατιζόµενες επιφάνειες (από χτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κτλ). Είναι επίσης υπεύθυνος για 
την προστασία υαλοπινάκων µε γραµµώσεις, υαλοπινάκων µε επεξεργασία αµµοβολής και αδιαφανών 
(τριµµένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωµατισµών. Τα µέτρα προστασίας ισχύουν µέχρι 
την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα 
πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργα-
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σιών και της γενικής κατάστασης των οικοδοµικών εργασιών. Θα τοποθετούνται σήµατα «Προσοχή Χρώµα-
τα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο τοποθετούνται και προστατευτικά εµπόδια. 

γ. Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωµατισµού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και αν προ-
έρχεται αυτή. 

δ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται 
για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασµού) και για τον καθαρισµό µε αµµοβολή. Οι απαιτήσεις ασφα-
λείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 

- Το προσωπικό που χρησιµοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία κατά τη 
διάρκεια του ψεκασµού. 

- Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισµός των κλειστών χώρων κατά τη διάρκεια του ψε-
κασµού. 

- Στην περίπτωση ψεκασµού του εσωτερικού  δεξαµενών, και άλλων παρόµοιων περιορισµένων χώρων 
ζητείται η γνώµη µηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου αερισµού. Η εργασία 
εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλµένου ατόµου, το οποίο είναι εκτός του κλειστού χώρου και 
έχει συνεχή οπτική επαφή µε τα τεκταινόµενα µέσα στο χώρο. 

- Ο αερισµός ελέγχεται µετά τον ψεκασµό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν αεριστεί πλή-
ρως, πριν επιτραπεί το κάπνισµα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισµού που µπορεί να προκαλέσει σπινθή-
ρες. 

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των επιφανειών µε αµµοβολή, το προσωπικό πρέπει να είναι εφο-
διασµένο µε τον απαιτούµενο προστατευτικό εξοπλισµό. 

- Όποτε χρησιµοποιούνται κινητήρες εσωτερικής καύσης σε κλειστούς χώρους πρέπει να γίνεται συχνός 
έλεγχος της περιεκτικότητας του αέρα σε µονοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, ο ηλεκτροκίνητος εξοπλι-
σµός θα είναι εφοδιασµένος µε αντιεκρηκτικές διατάξεις. 

400.3.7 Ασταρώµατα 
α. Τα αστάρια αποτελούν την πρώτη στρώση προετοιµασίας των ελαιοχρωµατισµών. Στους χρωµατισµούς µε 

πλαστικά χρώµατα ενδείκνυται η χρήση τυποποιηµένου, µη ελαιώδους ασταριού (πλαστικό αστάρι). 
β. Στις περιπτώσεις χρωµατισµού γύψινων και απορροφητικών επιφανειών επιχρισµάτων χρησιµοποιείται πά-

ντοτε ειδικό αντιαπορροφητικό αστάρι χωρίς αλκάλια. 

400.3.8 Χρωµατισµός Εξωτερικών Επιφανειών  
α. Οι κύριες κατηγορίες χρωµατισµών που εφαρµόζονται στις εξωτερικές επιφάνειες είναι οι ακόλουθες: 

- υδατοδιαλυτά χρώµατα 

- πλαστικά χρώµατα 

- βαφές µε οργανικούς διαλύτες 
β. Το υλικό θα είναι κατάλληλο για χρωµατισµούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατικής διασποράς, µι-

κροπολυµερισµένο ελαστοµερές σε συνδυασµό µε ρητίνη, σε µορφή µαλακής πάστας και θα  παρουσιάζει 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- ανθεκτικό στους ατµούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει την διείσ-
δυση του νερού 

- αντοχή σε έντονες κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών ακτινο-
βολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον – κατά ΕΛΟΤ 824) και 
στην ηλιακή ακτινοβολία 

- εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες µε αυξηµένη αλκαλικότητα (τσιµέντο, αµιαντοτσιµέντο, 
τσιµεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  

- αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιµή) και ΕΛΟΤ 788 

- µη εύφλεκτο και µη τοξικό  

- θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της µούχλας  
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- θα έχει µόνιµη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλοδιαστέλλεται χωρίς να ρηγµατώνεται  

- θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατµούς του υποστρώµατος να το διαπεράσουν και να εξέλθουν  

- δεν θα εµφανίζει ρωγµές, φουσκώµατα ή ξεφλουδίσµατα µε την πάροδο του χρόνου. 
γ. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις µε πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωµένο ή όχι ανά-

λογα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του χρώµατος ανά m2 
δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή, στεγνή επιφάνεια. Η σει-
ρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

- Καθαρισµός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα σκυροδέµατος και 
κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εµφάνισης µούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή υγρασίας λόγω συµπύ-
κνωσης των υδρατµών εφαρµόζεται ειδικό µυκητοκτόνο πλαστικό χρώµα.  

- Αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον κριθεί απαραί-
τητο ανάλογα µε το είδος του χρωµατισµού και της επιφάνειας. 

- Εφαρµογή του χρώµατος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρµόζεται αφού έχει στεγνώσει πλή-
ρως η πρώτη. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 7 ηµε-
ρών.  

- Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι βροχής, ε-
φαρµόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωµατισµού, µια τελική στρώση διαφανούς, στεγανωτικού, 
σιλικονούχου υλικού. 

400.3.9 Πλαστικοί Χρωµατισµοί 
Η σειρά των εργασιών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 
• λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα 
• ελαφρό τρίψιµο µε υαλόχαρτο, καθαρισµός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρισµα 
• αστάρωµα µε ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις µε τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 
• ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική ψήκτρα 

(ξεσκονίστρα) 
• εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά διαστήµατα 

µεταξύ της εφαρµογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώµατος. 

400.3.10 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωµατισµοί  
Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών µε πλαστικό χρώµα είναι η ακόλουθη: 
• Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα. 
• Καθαρισµός από τη σκόνη. 
• Χρωµατισµός µε δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε ηµίρρευστο µίγµα «αντουί».  
• Εφαρµογή του πλαστικού χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του και σε δύο 

τουλάχιστον στρώσεις. 

400.3.11 Πλαστικά Τσιµεντοχρώµατα 
α. Τα τσιµεντοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό εµφανών σκυροδεµάτων. Το χρώµα θα είναι 

υδατοδιαλυτό µε ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών τσιµεντοχρωµάτων είναι η ακό-
λουθη: 

- ψιλοστοκάρισµα, για να εξαλειφθούν τυχόν µικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 

- καθαρισµός από σκόνες, ξένα σώµατα και τυχόν λίπη και λάδια 

- εφαρµογή της πρώτης στρώσης µε αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου πα-
ραγωγής 

- η επόµενη στρώση µε αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 
β. Οι επιφάνειες που χρωµατίζονται µε τσιµεντοχρώµατα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαί-

τερη προσοχή στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ξεκαλουπώµατος της επιφάνειας από σκυρόδεµα και του χρω-
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µατισµού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι µέσα στα επιτρεπόµενα από το εργοστάσιο παρα-
γωγής του χρώµατος όρια. 

400.3.12 Ελαιοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 
α. Πριν την έναρξη εργασιών ελαιοχρωµατισµών καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες επιφάνειες από τις διάφο-

ρες ουσίες που ενδεχοµένως είναι  κολληµένες σε αυτές. 
β. Η σειρά των εργασιών για απλούς ελαιοχρωµατισµούς (χωρίς σπατουλάρισµα) είναι η ακόλουθη: 

- πλήρης καθαρισµός των επιφανειών µε υαλόχαρτο 

- αστάρωµα µε πινέλο  

- επίτριψη µε υαλόχαρτο µετά από την ξήρανση του ασταριού 

- αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, αφαίρεση των απονεκρωµένων 
ρόζων και συµπλήρωση των κενών µε ξύλο, εξίσωση των υπόλοιπων µε το σκαρπέλο (κοπίδια) και 
επάλειψη µε γοµµαλάκκα 

- επίτριψη µε χονδρό υαλόχαρτο (Νο3)  

- καθαρισµός  

- στοκάρισµα κενών, σχισµών και αρµών του ξύλου µε υλικό στοκαρίσµατος  

- µετά την ξήρανση του στόκου, νέα επίτριψη µε λεπτό υαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η επι-
φάνεια του ξύλου 

- εφαρµογή του ελαιοχρώµατος σε δύο ή τρεις στρώσεις. Μετά την πλήρη ξήρανση κάθε στρώσης και 
πριν την εφαρµογή της επόµενης, γίνεται προσεκτική επίτριψη της επιφάνειας µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 
2 - Νο 1). Οι στρώσεις εφαρµόζονται µε µικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώµατος, έτσι ώστε η ξήρανσή 
τους να µην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 kg ανά 1 kg ελαιοχρώµατος). 

γ. Η εφαρµογή του χρώµατος γίνεται µε πινέλο, κινούµενο παράλληλα, οριζόντια και κατακόρυφα (σταύρωµα 
σε κάθε στρώση), χωρίς να αφήνει πινελιές ή κόκκους. 

δ. Για τις εργασίες ελαιοχρωµατισµών µε σπατουλάρισµα ακολουθείται η ίδια σειρά προκαταρκτικών εργασιών. 
Πριν την εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος, παρεµβάλλεται σπατουλάρισµα (δύο κάθετων 
στρώσεων) µε «αντουί» (σπατουλάρισµα µε µίγµα που παρασκευάζεται από στόκο, λινέλαιο, τερεβινθέλαιο, 
λευκό του µολύβδου ή του ψευδαργύρου και στεγνωτικό). Μετά τη δεύτερη στρώση σπατουλαρίσµατος γίνε-
ται επίτριψη µε απόχαρτο και ακολουθεί η εφαρµογή της πρώτης στρώσης ελαιοχρώµατος. Η υπόλοιπη ερ-
γασία είναι η ίδια µε αυτήν για τους κοινούς ελαιοχρωµατισµούς. Ο σκοπός του σπατουλαρίσµατος είναι η 
επίτευξη τελείως λείων επιφανειών. 

ε. Στην περίπτωση που οι ξύλινες επιφάνειες πρόκειται να χρωµατιστούν τελικά µε ριπολίνη, το σπατουλάρι-
σµα γίνεται σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες µεταξύ τους. Μεταξύ των δύο στρώσεων σπατουλαρι-
σµάτων, µεσολαβεί τρίψιµο µε υαλόχαρτο, σποραδικό ψιλοστοκάρισµα και αστάρωµα της πρώτης στρώ-
σης. ∆ιαστρώνονται δύο στρώσεις από ειδικό ελαιόχρωµα (αραιή βελατούρα), γίνεται ψιλοστοκάρισµα, επί-
τριψη µε ψιλό υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και στη συνέχεια δύο ή περισσότερες στρώσεις ριπολίνης µέχρι να 
επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. Μετά από κάθε στρώση πλην της τελευταίας θα επακολουθεί προσεκτι-
κή επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο  και ψιλοστοκάρισµα. 

στ. Η επάλειψη των ξύλινων επιφανειών µε λινέλαιο, γίνεται µετά την εξής προετοιµασία : 

- επίτριψη της επιφάνειας µε υαλόχαρτο 

- στοκάρισµα µε κοινό υλικό στοκαρίσµατος, στο οποίο προστίθεται λίγο χρώµα για την εξαφάνιση του 
λευκού χρωµατισµού του 

- νέα επίτριψη 

- µία ή δύο στρώσεις µε το πινέλο βρασµένου λινελαίου µε στεγνωτικό.   

- Στο µίγµα µπορεί να προστεθεί µικρή ποσότητα χρωστικής ύλης, ώστε η επιφάνεια του ξύλου να απο-
κτήσει ελαφρά απόχρωση. Οι επαλείψεις µε το λινέλαιο εφαρµόζονται κυρίως στο εσωτερικό των ερ-
µαρίων δευτερευόντων χώρων (ράφια, χωρίσµατα, συρτάρια, ερµάρια κουζίνας κτλ) ή και των υπνο-
δωµατίων, εφ' όσον δεν προβλέπεται η βαφή τους µε ελαιόχρωµα ή βερνικόχρωµα.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - Χρωµατισµοί 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-400.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EP8/TD-D-400.0 Ηµεροµηνία : 25/09/2002 
 13 από 18 Έκδοση : 0 

 

400.3.13 Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών 
α. Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς ακολουθείται η παρακάτω 

σειρά εργασιών: 

- τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της από σκουριές, σκόνες, 
λάδια 

- δύο στρώσεις µίνιο 

- σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα (και τα δύο µόνο για τους σπα-
τουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς) 

- χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την επιφάνεια, τρίψιµο κάθε 
στρώσης, πλην της τελευταίας, µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 

β. Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωµατίζονται µε ριπολίνη, η εφαρµογή των στρώσεων µίνιου, γίνεται µετά τον 
καθαρισµό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισµα, όπως παραπάνω, και επίτριψη µε υαλόχαρ-
το. Η λοιπή διαδικασία είναι όµοια µε αυτή της εκτέλεσης χρωµατισµών ριπολίνης σε ξύλινες επιφάνειες. 

γ. Στις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες, χρησιµοποιούνται 
µόνο χρώµατα φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο ακολουθεί α-
στάρωµα µε χρώµα φωτιάς, στοκάρισµα και τελική βαφή των επιφανειών µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώ-
σεις.  

400.3.14 Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών 
α. Για τα υλικά και τα συστήµατα βαφών ξύλινων εξωτερικών επιφανειών ισχύει το πρότυπο ΕΝ 927. 
β. Η προετοιµασία των βερνικωµάτων και γενικότερα των βαφών των ξύλινων επιφανειών περιλαµβάνει κα-

ταρχήν την αναγνώριση της κατάστασης του ξύλου. Συγκεκριµένα ελέγχονται από τον Ανάδοχο οι ακόλου-
θες παράµετροι: 

- Η ύπαρξη παλαιάς βαφής και - αν υπάρχει - το είδος της. Η αναγνώριση γίνεται µε τη δοκιµή νίτρου. 
Επαλείφεται η επιφάνεια µε νιτρικό διάλυµα και αν προκύψει µικρή διάλυση της βαφής, πρόκειται για 
βαφή αλκυδική (διαλύτου), ενώ αν προκύψει έντονη διάλυση πρόκειται για ριπολίνη µε βάση το νερό. 
Στην πρώτη περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό για την ανακαίνιση της 
βαφής, ενώ στη δεύτερη πρέπει να χρησιµοποιηθεί υλικό µε βάση το νερό. Και στις 2 περιπτώσεις πριν 
τη διεξαγωγή των επόµενων ελέγχων προηγείται τρίψιµο µε απόχαρτο. 

- Η πρόσφυση της παλαιάς βαφής στην ξύλινη επιφάνεια, η οποία ελέγχεται είτε µε αυτοκόλλητη ταινία 
(βλ. και παρ. «Προετοιµασία» του παρόντος), είτε µε τη δοκιµή πλέγµατος. Στην πρώτη περίπτωση, αν 
η βαφή δεν παραµείνει στη θέση της πρέπει να αποµακρυνθεί τελείως. Στη δεύτερη περίπτωση χα-
ράσσεται η παλαιά βαφή µε κοφτερό µαχαίρι ή ξυράφι σε αποστάσεις 2 mm οριζόντια και κάθετα, ώστε 
να σχηµατιστούν τετραγωνίδια. Κατά τη χάραξη δεν επιτρέπεται να αποκολληθούν περισσότερο από 
20% των τετραγωνιδίων. 

- Αν ο παλαιός χρωµατισµός είναι βερνίκι, τοποθετείται στη συνέχεια βρεγµένο πανί στην επιφάνεια, ώ-
στε να εξακριβωθούν τυχόν αλλοιώσεις του ξύλου ή της βαφής λόγω κλιµατολογικών συνθηκών. Αν 
σχηµατιστεί µετά από λίγη ώρα υγρή, σκούρα κηλίδα, το βερνίκι πρέπει να αποµακρυνθεί εντελώς από 
την επιφάνεια πριν την εφαρµογή νέου χρώµατος και το ξύλο να τριφτεί µέχρι να αποκαλυφθεί σταθε-
ρή, υγιής επιφάνεια. 

- Το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου εξακριβώνεται µε φορητό µετρητή υγρασίας. Πριν από 
το χρωµατισµό το ποσοστό περιεχόµενης υγρασίας του ξύλου πρέπει να είναι περίπου 15% (βλ. και 
παρ. «Περιβαλλοντικές Συνθήκες» του παρόντος). 

γ. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

- καθαρισµός των επιφανειών 

- επίτριψη µε υαλόχαρτο 

- στοκάρισµα µε στόκο που αποτελείται από ξύσµατα του ίδιου τύπου ξύλου µε αυτό της επιφάνειας και 
κόλλα ή από λευκή ζύµη που αποτελείται από ξύσµατα ξύλου και στόκο (έτοιµο προϊόν), στην οποία 
προστίθεται η κατάλληλη, ανάλογα µε το χρώµα του ξύλου, χρωστική ύλη 
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- επίτριψη µε ψιλό υαλόχαρτο 

- δύο επαλείψεις βρασµένου λινελαίου ή άλλου υλικού εµποτισµού του ξύλου µε πινέλο, µε τη δεύτερη 
να εφαρµόζεται µετά την ξήρανση της πρώτης, οι οποίες έχουν σκοπό τον διαποτισµό του ξύλου, τόσο 
για οικονοµία βερνικιού µε µείωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας, όσο και για συντήρηση του 
ξύλου από την υγρασία, τη θερµότητα κτλ. 

- εφαρµογή µιας ή δύο στρώσεων βερνικιού, η πρώτη αραιή, η δεύτερη µετά την πλήρη ξήρανση της 
πρώτης µε πινέλο, εκτός αν πρόκειται για βερνίκια ντούκο, τα οποία εφαρµόζονται µε πιστολέτο. 

δ. Αν η φυσική απόχρωση του ξύλου δεν είναι οµοιόµορφη, τότε τοπικά (όπου ξασπρίζει το ξύλο) και πριν από 
την επάλειψη µε λινέλαιο, ενισχύεται µε µέθοδο εγκεκριµένη από την Υπηρεσία (υδατοχρώµατα, χρώµατα 
ανιλίνης κτλ). 

ε. Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις βερνικώµατος εξωτερικών επιφανειών. 

400.3.15 Βερνικώµατα επί Ελαιοχρωµατισµένων Επιφανειών 
α. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του βερνικιού σε ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες, η τελική στρώση του ελαιο-

χρώµατος θα περιέχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου, ώστε να προκύψει θαµπή (µατ) επιφάνεια. Η εφαρ-
µογή των στρώσεων βερνικιού εκτελείται πάντα σε ξηρές και καθαρές επιφάνειες. Αν οι επιφάνειες είναι νω-
πές πρέπει να προφυλάσσονται από την επικάθιση κονιορτού. 

β. Στην περίπτωση που στις ελαιοχρωµατισµένες επιφάνειες θα εφαρµοστεί ντουκόχρωµα ακολουθείται η γε-
νική διαδικασία ελαιοχρωµατισµών µέχρι και το στάδιο του στοκαρίσµατος. Στην συνεχεία εκτελείται σπα-
τουλάρισµα µε ειδικό υλικό (αντουί ντούκο) και µετά την ξήρανση του γίνεται επίτριψη µε ντουκόχαρτο µε 
σύγχρονη διαβροχή. Έπειτα εφαρµόζεται µε το πιστολέτο λεπτή στρώση µε έτοιµο αραιωµένο στόκο (σουλ-
φασέρ), η οποία µετά την ξήρανση της επιτρίβεται όπως και η στρώση του σπατουλαρίσµατος (µε διαβρο-
χή). Στο  τέλος εφαρµόζονται µε το πιστολέτο ή - σε ειδικές περιπτώσεις - µε το πινέλο, 2 ή και 3 στρώσεις 
από το υλικό. Η κάθε στρώση εκτελείται µετά την πλήρη ξήρανση της προηγουµένης και την επίτριψη της, 
όπως προαναφέρθηκε. Η τέλεια στίλβωση των χρωµατισµών ντούκο επιτυγχάνεται µε την επίτριψη τους 
αρχικά µε χονδρόκοκκη αλοιφή ντούκο µε βαµβάκι και τέλος µε ψιλόκοκκη αλοιφή. 

400.3.16 Βερνικώµατα Σιδηρών Επιφανειών 
α. Η σειρά των εργασιών κοινών χρωµατισµών (όχι σπατουλαριστών) σιδηρών επιφανειών είναι η ακόλουθη: 

- καθαρισµός των επιφανειών µε συρµατόβουρτσα και σµυριδόχαρτο ή σµυριδόπανο από σκουριές, 
σκόνες, λάδια 

- µία στρώση µίνιο µε υλικό ελαιοχρώµατος µίνιου 

- επίστρωση µε αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώµατα), µετά την ξήρανση της 
στρώσης του µίνιου ή εναλλακτικά µια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό χρώµα να µην εφαρµο-
στεί σε ελαιώδες υπόστρωµα 

- δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος ή πλαστικού χρώµατος, µε πιστόλι ή / και πινέλο 

- εφαρµογή του βερνικοχρώµατος σε µια στρώση. 
β. Στους χρωµατισµούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούµενοι µε βερνικοχρώµατα αλουµινίου, 

που εφαρµόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισµού ή χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευ-
σης ή σε εξωτερικά τοιχώµατα σιδηρών δεξαµενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν την εφαρµογή του βερνι-
κοχρώµατος αλουµινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση µίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι 
γαλβανισµένη. 

γ. Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωµατισµών σιδηρών επιφανειών που ακολουθείται µετά τον κα-
θαρισµό των επιφανειών είναι ίδια µε τη σειρά των εργασιών ελαιοχρωµατισµών σιδηρών επιφανειών. 

δ. Στην περίπτωση πλαστικών χρωµάτων ισχύουν τα αναγραφόµενα για τα σπατουλαριστά χρώµατα. 
ε. Οι κοινοί χρωµατισµοί µε ντουκοχρώµατα εφαρµόζονται σε προετοιµασµένη επιφάνεια κατά τα προαναφε-

ρόµενα (κοινοί ελαιοχρωµατισµοί). Εφαρµόζεται µία στρώση ελαιοχρώµατος µίνιου και στη συνέχεια σε δύο 
στρώσεις ντουκοχρώµατος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα επακολουθεί τρίψιµο µε λε-
πτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα. 
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400.3.17 Ασβεστοχρωµατισµοί 
Τα ασβεστοχρώµατα χρησιµοποιούνται για τον χρωµατισµό οροφών και τοίχων βοηθητικών χώρων, αποθηκών 
κτλ. ∆εν χρησιµοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρµόζονται σε τραχείες επιφάνειες και αφού αυτές έχουν 
τριφτεί µε χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις µε βούρτσα ή πινέλο. 

400.3.18 Χρωµατισµός Γυψοσανίδων 
Ο χρωµατισµός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού ή βινυλικού χρώµατος µετά το τρί-
ψιµο των επιφανειών µε υαλόχαρτο ή χόρτινη βούρτσα, τον καθαρισµό τους από τη σκόνη και το αστάρωµα µε 
ειδικό υλικό που µονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη µεγάλη απορροφητικότητα της. 

400.3.19 Χρωµατισµός Ξύλινων Κουφωµάτων 
α. Για τον χρωµατισµό των ξύλινων κουφωµάτων µε βερνίκια ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στην παρ. 

«Βερνικοχρωµατισµοί Ξύλινων Επιφανειών» σε συνδυασµό µε τα ακόλουθα εδάφια. 
β. Όταν χρησιµοποιούνται βερνίκια ή ριπολίνες βάσεως νερού πρέπει οι προεπαλείψεις των επιφανειών να 

αποτελούνται από υλικά βάσης διαλύτου (και όχι νερού), για να µην ενεργοποιούνται τα υδατοδιαλυτά συ-
στατικά του ξύλου και να ανέρχονται στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να ρυπαίνουν τα ανοιχτόχρωµα χρώ-
µατα ή βερνίκια. 

γ. Τα στάδια της εργασίας χρωµατισµού µε ριπολίνη είναι τα ακόλουθα: 

- αποµάκρυνση της σιλικόνης των υαλοπινάκων και διεύρυνση των ενδεχόµενων ανοιχτών γωνιακών 
ενώσεων µέχρι 5 mm περίπου 

- προεπάλειψη µε υλικό εµποτισµού ξύλων κατά της κυάνωσης και ρυθµιστικό της υγρασίας βάσης δια-
λυτών 

- προεπάλειψη και ενδιάµεση στρώση βελατούρας βάσης διαλυτών 

- σφράγισµα και στεγανοποίηση αρµών (στοκάρισµα) 

- πλήρωση των διευρυµένων γωνιακών ενώσεων µε ειδική µαστίχη παραθύρων ή ειδικό υλικό σπατου-
λαρίσµατος εξωτερικών επιφανειών 

- χρωµατισµός µε ριπολίνη βάσης νερού, η οποία είναι η πλέον κατάλληλη όσον αφορά στις αντοχές έ-
ναντι της θερµοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας 

- στεγανοποίηση υαλοπίνακα µε ειδική ουδέτερη σιλικόνη που δεν προσβάλλει τα χρώµατα, αφού έχει 
ολοκληρωθεί και ξηραθεί πλήρως η τελική στρώση χρώµατος. 

400.3.20 Χρωµατισµοί Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σιδηρών Κατασκευών 
α. Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών µέσω βαφών ισχύουν τα αναγρα-

φόµενα στο DIN 55928 και στο ΕΝ ISO 12944. 
β. Οι βαφές που έχουν σκοπό αντιδιαβρωτική  - αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών πρέπει 

να έχουν ελάχιστο ολικό πάχος µεµβράνης (φιλµ) 100 µ – 200 µ, ανάλογα µε το περιβάλλον, την καταπόνη-
ση της επιφάνειας κτλ. 

γ. Η σωστή προετοιµασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του χρωµατισµού. Τα στάδια 
προεργασίας για τις σιδηρές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 

- Επιµελής καθαρισµός του υποβάθρου. 

- Εκτίµηση βαθµού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισµού, οι οποίοι φαίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα. Στην περίπτωση σηµειακής σκουριάς, αυτή αποµακρύνεται µέχρι την εµφάνιση γυµνού µετάλ-
λου, ενώ αν εµφανιστεί σκουριά σε κάποιο σηµείο µετά την επίτριψη παλαιών χρωµάτων µε απόχαρτο, 
καθαρίζεται επιµελώς και επαλείφεται µε αστάρι. 
Πίνακας 400.3.20 : Βαθµός Οξείδωσης και Τρόπος Καθαρισµού 

# Βαθµός οξείδωσης Τρόπος Καθαρισµού 
1 2 5 

1 Βαθµός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 
2 Βαθµός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%) χειρωνακτική αποµάκρυνση 
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3 Βαθµός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%) µηχανική αποµάκρυνση 
4 Βαθµός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%) αµµοβολή, φλογοβολή 

- Μετά από αµµοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αµέσως προεπάλειψη, λόγω του κινδύνου ά-
µεσης οξείδωσης από τον αέρα. 

- Πλήρης αποµάκρυνση δέρµατος εξέλασης – φιλµ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί επαρκής 
πρόσφυση και να αποτραπεί η δηµιουργία σκουριάς πίσω από το χρώµα. 

- Στα «δύσκολα» σηµεία (οξείες ακµές, τρίεδρες γωνίες, µη προσβάσιµες επιφάνειες) απαιτείται διπλή ή 
και τριπλή προεπάλειψη και αποµάκρυνση των τυχόν υπολειµµάτων συγκολλήσεων. 

- Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωµατισµών µε το «τεστ λεπίδας» ή για κιµωλιούµενα φιλµ το 
τεστ αυτοκόλλητης ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώµατος αποµακρύνονται µηχανικά και πλήρως, όπως και 
τα ρυτιδωµένα χρώµατα. Ο έλεγχος πρόσφυσης πολλαπλών στρώσεων παλαιών χρωµάτων γίνεται µε 
το τεστ λεπίδας, ενώ ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού χρώµατος διεξάγεται µε απολέπιση µε ξυ-
ράφι. Στην περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από το χρώµα ή µέσα σε αυτό, το χρώµα αποµακρύνε-
ται πλήρως. 

400.3.21 Ανάγλυφοι Χρωµατισµοί (ρελιέφ) 
α. Ανάγλυφοι χρωµατισµοί (ρελιέφ) χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες και λιγότερο σε εσω-

τερικές επιφάνειες κυρίως για διακοσµητικούς λόγους. Ο χρωµατισµός αυτός εφαρµόζεται απευθείας επί του 
επιχρίσµατος χωρίς την παρεµβολή άλλου υποστρώµατος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924 (βλ. 
και παρ. «Προδιαγραφές»). 

β. Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρµόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια µε χοντρό πινέλο ή κοινό ρολό 
το ίδιο το χρώµα, αραιωµένο µε νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής του. 

γ. Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρµόζεται χωρίς αραίωση 
του χρώµατος (ώστε να δηµιουργηθεί χονδρό «µπιµπίκι») µε ειδικό ρολό για ρελιέφ (αφρώδες ή σφουγγά-
ρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, µετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης. 

δ. Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα µε το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση αποκολλήσεων) και 
στη συνέχεια η επιφάνεια χρωµατίζεται µε ακρυλικό ή αντιµουχλικό τσιµεντόχρωµα. 

400.3.22 Πέρας Εργασιών 
α. Μετά το τελείωµα των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει το συντοµότερο όλα τα εργαλεία, 

ικριώµατα, άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώµατα και να καθαρίσει τις επιφάνειες (δάπεδα, τοίχοι, επεν-
δύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κτλ) από τους χρωµατισµούς. Όσες από τις κατασκευές µετά τον καθαρι-
σµό δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αντικαθίστανται, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Αφαιρούνται επίσης υπερχειλίσεις του χρώµατος, σηµάδια, «τρεξίµατα» χρωµατισµών από τις επιφάνειες. 
γ. ∆εν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κτλ. αλλά θα φυ-

λάσσονται σε δοχεία και θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 

400.4 Έλεγχοι  
α. Κατά την προσκόµιση αλλά και ακριβώς πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από 

εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η κατάσταση του χρώµατος µέσα στο δοχείο, ακόµα και αν έχει ελεγχθεί και ε-
γκριθεί προηγουµένως. Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Αν έχει δηµιουργηθεί παχιά µεµβράνη από στερεοποιηµένο χρώµα, στην επιφάνεια του υλικού µέσα 
στο δοχείο (πέτσιασµα). 

- Αν έχει επέλθει χηµική αντίδραση των χρωστικών ουσιών µε άλλα συστατικά του χρώµατος που δη-
µιουργούν ηµι-σκληρυµένους σβώλους, οι οποίοι δεν µπορούν να εξουδετερωθούν και να επαναµι-
χθούν µε το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιµο). 

- Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χηµικές αντιδράσεις µεταξύ συστατικών του υλικού. Σχε-
τικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυνήθης οσµή. Στα πλα-
στικά χρώµατα η έκλυση αερίων µπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους 
- θέρµανσης. 
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- Αν υπάρχει εκτεταµένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθµένα του δοχείου, σε ση-
µείο που το στερεοποιηµένο χρώµα να µην διαλύεται µε τις συνήθεις αναδευτικές διαδικασίες. Μικρής 
έκτασης καθιζήσεις είναι αναµενόµενες στα περισσότερα χρώµατα, αλλά η χρωστική που έχει καθιζά-
νει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αµέσως µε ανάδευση ή ανατάραξη. 

β. Οι τελειωµένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν διαστρώθηκε ή / 
και απορροφήθηκε οµοιόµορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώµα, στην υφή και στην τελική εµφάνιση. Οι 
χρωµατισµοί κρίνονται απορριπτέοι όταν: 

- οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αµυδρά 

- η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώµα, όταν δηλαδή το χρώµα είναι διαφανές («φάγκρισµα»). 

- το χρώµα της χρωµατισµένης επιφάνειας δεν είναι τελείως οµοιόµορφο 

- παρουσιάζει έστω και µικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγµές, αποκόλληση, παρουσία φυσαλίδων 
κτλ) 

- διακρίνονται οι «µατίσεις» των τµηµάτων του χρώµατος µιας επιφάνειας 

- διακρίνονται οι διαδροµές του πινέλου που χρησιµοποιήθηκε για τη διάστρωση 

- οι γραµµές συνάντησης των χρωµατισµών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως ευθύγραµµες 

- η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη µελέτη ή / και την Υπηρεσία 

- το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι οµοιόµορφα 

- τα κενά, οι πόροι και οι ρωγµές των προς χρωµατισµό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί  

- η εργασία στις γωνίες, στις ακµές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγµές κτλ δεν είναι ίδιας 
ποιότητας µε την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 

- τα σφραγιστικά υλικά των αρµών έχουν χρωµατιστεί 
γ. Ο Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζηµίωση και µετά την έγκριση 

της Υπηρεσίας. 

400.5  Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος όλων των εργασιών χρωµατισµών, εκτός από όλα τα στάδια (προκαταρκτικά και κύρια) της ε-
κτέλεσης της εργασίας, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών, µικροϋλι-
κών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων κτλ) για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργα-
σίας.  

β. Η κατασκευή των απαιτούµενων ικριωµάτων, η προσέγγιση και τοποθέτηση τους στη στάθµη εργασίας κα-
θώς και η αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 

γ. Η προετοιµασία των προς χρωµατισµό επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι 
επιστρώσεις πριν από την εφαρµογή του χρώµατος, οι επιτρίψεις, οι εκτραχύνσεις, οι έλεγχοι και οι δειγµα-
τοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδιορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασί-
ας. 

δ. Η προστασία, ο καθαρισµός καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές των παρακείµενων επιφανειών 
από τις εργασίες χρωµατισµών. 

ε. Ο καθαρισµός του εργοταξίου και η αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών µετά το πέρας των εργασιών. 
στ. Οι ενδεχόµενες επιδιορθώσεις (µερεµέτια) της επιφάνειας που προκύπτουν λόγω της ενσωµάτωσης των 

κουφωµάτων, των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. 
ζ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
η. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 
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400.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) 

γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που 
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ.  Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέ-
χεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται 
όπως ορίζεται στην ΕΤΣΥ, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξε-
χωριστά, καθώς θεωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 

β. 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 πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτε-
λεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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