
  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

του έργου: 

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» 
Αριθ. Πρωτ. διακήρυξης 157/Φ.3.1. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο με τίτλο «Μουσεία συνδέοντας πολιτισμούς, συνδέοντας ανθρώπους / 
Museums Connecting Cultures Connecting People», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020» 
και πιο συγκεκριμένα στο παραδοτέο 4.2.1. “Green Bioclimatic Interventions in Olympic Museum” – κατηγορία 
Infrastructure and Works. Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην ''πράσινη'' αναβάθμιση των υποδομών των 
εγκαταστάσεων του Φορέα, ώστε να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και η σταδιακή μετατροπή του σε κτιρίου 
σε “Zero energy effective building”.  
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποξηλώσεις, στεγανοποιήσεις και θερμομονώσεις (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
επίσημου Οικοδομικού Κανονισμού) εσωτερικών αλλά και εξωτερικών χώρων. Επιπρόσθετα θα αποκατασταθούν οι 
δομικές και οικοδομικές φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών βιοκλιματικής αναβάθμισης του 
κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες στεγάνωσης δωμάτων καθώς και 
προστατευτικής επικάλυψης με νέο ή ενίσχυσης του υφιστάμενου θερμομονωτικού κελύφους, προκειμένου να αρθούν 
οι οιεσδήποτε υγρο-θερμο-μονωτικές απώλειες και να μειωθεί η ενεργοβορία του κτιρίου.  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
α) ΑΙΘΡΙΟ 
Περιμετρική θερμομόνωση, στεγανοποίηση και βάψιμο των στηθαίων εσωτερικά, του Κεντρικού Γυάλινου Αίθριου του 
κτιρίου του Ολυμπιακού Μουσείου. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την πλήρη αποξήλωση και απομάκρυνση των 
σαθρών υλικών για τον καθαρισμό και τη λείανση της επιφάνειας και ακολούθως την ενδεδειγμένη εφαρμογή των 
μονωτικών και στεγανωτικών υλικών. Τέλος, θα γίνει πλήρης επικάλυψή του με μεταλλική στέγη την οποία θα ''φέρει'' 
μεταλλικός σκελετός με ικανές διατομές και με εξασφαλισμένη στατική επάρκεια - όπως θα προκύψει από σχετική 
στατική μελέτη -  τοποθετημένη σε απόσταση από την υφιστάμενη κατασκευή, ώστε ναι μεν να επιτρέπει την ελεύθερη 
ροή αέρα, μεταξύ των δύο κατασκευών (προκειμένου να εξασφαλίζεται φυσικός δροσισμός) αλλά και να 
ανταπεξέρχεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες χιονοπτώσεων και ισχυρών ανεμοπιέσεων.  
Αναλυτικότερα: 
Για την στεγανοποίηση θα εφαρμοστεί το AQUADUR υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αγγυρωτικό (αστάρι) δύο συστατικών. 
Τρόπος εφαρμογής υλικού: 
 Ανάδευση: Αναμιγνύεται τα δύο συστατικά πολύ καλά και κατόπιν προστίθενται 10-30% νερό. Ανακατεύεται το 
μίγμα χειροκίνητα ή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές. 
 Εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις, με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 150 gr/m2. 
 Στη συνέχεια εφαρμόζεται το  HYPERDESMO®-LV. 
Περιγραφή υλικού 
Το HYPERDESMO®-LV είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. 
Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη 
πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. 
Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα 
συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, 
σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο 
στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m2. 

 
 



  

Τρόπος εφαρμογής: 
 Καθαρίζεται την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ. Τα σαθρά 
υλικά πρέπει να λειαίνονται και να απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι ενδεχομένως υπάρχουσες έντονες 
ρηγματώσεις της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη HYPERSEAL®-
25LM. Πριν την εφαρμογή ανακατεύεται το υλικό για περίπου 2-3 λεπτά. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό 
(airless 200-250 bar) και τοποθετούμε ταινία ενίσχυσης στη συναρμογή αλουμινίων με τζαμιών . 
 Οι στρώσεις (διαφορετικών αποχρώσεων) εφαρμόζονται διαδοχικά κάθε 6-24 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες. 
Φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών: 
Αστάρι AQUADUR-2K-Comp A (1) Στεγάνωση πάνω απο τζάμι & αλουμίνιο 
Αστάρι AQUADUR-2K-Comp B (2) Στεγάνωση πάνω απο τζάμι & αλουμίνιο 
Στεγανωτικό hyperdesmo-c-lv_v2.0 ( πάνω σε αλουμίνια και τζάμι)  
 
β) OLYMPIC EXPERIENCE  
Επένδυση με μονωτικές γυψοσανίδες στους τοίχους και την οροφή της αίθουσας που βρίσκεται πάνω από τη μόνιμη 
έκθεση του Ολυμπιακού Μουσείου (Olympic Experience). Η αεροστεγανότητα της αίθουσας είναι εξαιρετικά σημαντική 
για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών, αλλά και για την προστασία των δομικών στοιχείων σε βάθος χρόνου. Για 
να επιτευχθεί η απαιτούμενη αεροστεγανότητα, θα πρέπει να συνυπολογιστούν όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
της αίθουσας. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στην εσωτερική θερμομόνωση, θα πρέπει να αποφευχθεί η ροή αέρα πίσω από 
το επίπεδο των μονωτικών υλικών ώστε να αποτραπεί η συμπύκνωση υδρατμών από τη μεταφορά της θερμότητας. Η 
διαδικασία θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση μονωτικών υλικών, με ιδιότητες ηχομόνωσης, θερμομόνωσης και 
πυραντίστασης, στο διάκενο με την υφιστάμενη τοιχοποιία και συγκεκριμένα επένδυση με φυσικό ορυκτοβάμβακα. 
Ακολούθως και προκειμένου για την προστασία των νέων επιφανειών, αυτές θα βαφούν με τα κατάλληλα για την 
υγιεινή των χρηστών φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, προκειμένου για την προστασία των νέων επιφανειών.   Στην 
ίδια αίθουσα, θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση δαπέδων για την ομαλοποίηση του υποστρώματος καθώς και 
τοποθέτηση νέου δαπέδου με ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες για την προστασία του χώρου. Τέλος, θα 
εγκατασταθεί κλιματιστική μονάδα θέρμανσης/ψύξης του χώρου και ειδικότερα κλιματιστικό inverter τύπου 
ντουλάπας F&U 21V-FSA-2410 / 121V-FSIA-2410 Inverter, σε πλήρη λειτουργία.  
Αναλυτικότερα: 
Θα χρησιμοποιηθούν υλικά τύπου knauf, όπως περιγράφονται παρακάτω ή άλλης ιδίων προδιαγραφών . 
 Επένδυση τοίχου με προφίλ με σύστημα W625 με μονή γυψοσανίδα: 
Τρόπος εφαρμογής: 
 Σε αποστάσεις των 400 mm τοποθετούμε ορθοστάτες CW μέσα στους στρωτήρες UW και ευθυγραμίζονται. Στο 

σύστημα W625 ο μεταλλικός σκελετός στερεώνεται άμεσα στο υπόβαθρο (υφιστάμενη τοιχοποιία). Στο διάκενο 
της επένδυσης θα ενσωματωθούν μονωτικά υλικά για ηχομόνωση και θερμομόνωση όπως αναφέρεται παρακάτω. 
Οι αρμοί συστολής-διαστολής του φέροντος οργανισμού μεταφέρονται στις επενδύσεις της τοιχοποιίας. Σε 
επενδύσεις μεγάλου μήκους απαιτούνται αρμοί συστολοδιαστολής ανά 15m. 

Μόνωση -περιγραφή υλικού  
Ορυκτοβάμβακας με Ecose Technology πάχους 45mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντίστασης. 
Χαρακτηριστικά: 

 
Απόδοση Χαρακτηριστικό Μονάδες 

Θερµική αγωγιµότητα / Αντίδραση στη φωτιά 0,037 /  A1 Λ  Euroglass W / mK 
∆ιάχυση υδρατµών - Z m2.h.Pa/mg 

Μακροχρ. απορρ.υγρασίας - WL (P) kg/ m2/ 28 i 
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας - WS kg/ m2/ 24 h 
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος T2 T - 

Αντίσταση στη ροή αέρα 5 AF kPa.s/m2 
 
Υλικό επίστρωσης: μονή επίστρωση γυψοσανίδων πάχους 12,5mm/ κατά EN520 

 
 



  

Τοποθέτηση της γυψοσανίδας: 

 Στο σύστημα W625 τoποθετούμε τις γυψοσανίδες κάθετα, με ύψος όσο το ύψος του χώρου. Οι κατά πλάτος 
αρμοί μετατίθενται κατά τουλάχιστον 400mm. H στερέωση των γυψοσανίδων γίνεται με αιχμηρές βίδες ΤΝ σε 
αποστάσεις ανά 250mm σύμφωνα με τα δεδομένα 

 Αρμολόγηση και φινίρισμα γυψοσανίδων στις απαιτούμενες ποιότητες επιφάνειας Q1-Βασικό γέμισμα αρμού 
Αρμοί γυψοσανίδων  
 Το γέμισμα των αρμών είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της πυραντοχής, της ηχομόνωσης, καθώς και της 

στατικής επάρκειας. Χρησιμοποιείται χαρτοταινία αρμού τύπου Knauf Kurt κατά την αρμολόγηση των κομμένων 
άκρων και των ενώσεων διαφορετικών άκρων (π.χ HRAK+Κομμένα άκρα). Στοκάρονται τα κεφάλια των βιδών της 
εξωτερικής στρώσης γυψοσανίδων. Οι επιφάνειες θα λειανθούν, αφού στεγνώσει το υλικό αρμολόγησης. 

 

                    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΚΙΤΣΟ 
 
 
Οροφή με σύστημα τύπου knauf W112 

 

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΚΙΤΣΟ 
 
D112 οροφή γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό CD:60x27 
 

 
 



  

Σύστημα:  
 Οροφή γυψοσανίδας τύπου KNAUF D112 Οροφή γυψοσανίδας κατά DIN 18168-1 αφανούς ανισόπεδου 

μεταλλικού σκελετού. Κατηγορία ανάληψης φορτίου: 0,15/ kN/m2  
  Ύψος από το δάπεδο από 3,75 έως 4,05 m, Ύψος ανάρτησης 25 cm 
 Σκελετός Βασικός σκελετός (επάνω) από οριζόντιες γαλβανισμένες χαλύβδινες διατομές (κύριοι οδηγοί) τύπου 

Knauf-CD:60X27X0,6 mm κατά EN 14195. Οι κύριοι οδηγοί κατανέμονται και αλφαδιάζονται σε αξονικές 
αποστάσεις 1200mm για αντίστοιχες αποστάσεις στηρίξεων  1200mm. Φέροντας σκελετός (κάτω) από διατομές 
(δευτερεύοντες οδηγοί) όμοιες με αυτές που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο συνδεδεμένες με συνδετήρες 
τύπου Knauf “Π” κάθετα προς τους κύριους οδηγούς σε αξονικές αποστάσεις των 800mm.Η σύνδεση σε τοίχο 
γίνεται με περιμετρικό προφίλ τύπου Knauf UD:28x27x0,6mm κατά EN 14195 σαν οδηγός κατασκευής 

Αναρτήσεις: 
 Κατηγορία ανάρτησης 0,25ΚΝ / Ταχεία ανάρτηση για CD προφίλ 
 Κατηγορία ανάρτησης 0,40ΚΝ / Άμεση ανάρτηση Π για CD προφίλ 

Μόνωση – περιγραφή υλικού:  
 Ορυκτοβάμβακας με Ecose Technology τύπου Knauf Insulation tp116 πάχους 45mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

ηχομόνωσης και πυραντίστασης 
Χαρακτηριστικά: 

  Απόδοση Χαρακτηριστικό Μονάδες 

Θερµική αγωγιµότητα / Αντίδραση στη φωτιά 
0,037 

A1 
Λ  Euroglass 

W / mK 
- 

∆ιάχυση υδρατµών - Z m2.h.Pa/mg 

Μακροχρ. απορρ.υγρασίας - WL (P) kg/ m2/ 28 i 

Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας - WS kg/ m2/ 24 h 

Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος T2 T - 

Αντίσταση στη ροή αέρα 5 AF kPa.s/m2 

 
Υλικό επίστρωσης: 
 Μονή επίστρωση γυψοσανίδων* πάχους 12,5/ κατά EN520  
 Τύπος: Στάνταρτ γυψοσανίδες A (GKB)  
 Αρμολόγηση και φινίρισμα 
 Αρμολόγηση και φινίρισμα γυψοσανίδων στις απαιτούμενες ποιότητες επιφάνειας Q1-Βασικό γέμισμα αρμού  
Η αεροστεγανότητα του κτιρίου είναι σημαντική τόσο για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών, όσο και για την 
προστασία των δομικών στοιχείων του κτιρίου σε βάθος χρόνου. Για την επίτευξη της αναγκαίας αεροστεγανότητας θα 
ληφθούν υπόψη μία σειρά κανονισμών και κατασκευαστικών λεπτομερειών. Ιδιαίτερα στην εσωτερική θερμομόνωση 
πρέπει να αποφεύγεται η ροή του αέρα πίσω από το επίπεδο του μονωτικού υλικού ώστε να αποτρέπεται η 
συμπύκνωση υδρατμών από τη μεταφορά της θερμότητας. Το φαινόμενο εξαλείφεται σφραγίζοντας τα σημεία 
συναρμογής της μεμβράνης του φράγματος υδρατμών και τις ενώσεις των εφαρμογών εσωτερικής θερμομόνωσης με 
τα παρακείμενα δομικά στοιχεία του κτιρίου. 
Επενδύσεις:  
Στην περίπτωση των επενδύσεων η απαιτούμενη αεροστεγανότητα επιτυγχάνεται μέσω της αεροστεγούς αρμολόγησης 
των γυψοσανίδων. Οι αρμοί των γυψοσανίδων με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία θα στοκάρονται αεροστεγώς με 
χρήση χαρτοταινίας τύπου Knauf Kurt. 
 
 

 
 



  

Οπές εγκαταστάσεων: 
Οι οπές θα πρέπει επίσης να σφραγίζονται. Τα ηλεκτρολογικά κουτιά και οι παροχές πρέπει να τοποθετούνται 
αεροστεγώς ή κατά προτίμηση να εγκαθίστανται σε διαφορετικό επίπεδο από το αεροστεγανό επίπεδο της επένδυσης. 
Φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών:  
Ορυκτοβάμβακας tp116 
Τεχνικό φυλλάδιο επένδυσης τοίχων 
 
γ) ΚΥΛΙΚΕΙΟ  
Στον περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, αρχικά θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των 
υφιστάμενων πλακιδίων και ο καθαρισμός από σαθρά υλικά και κόλλες. Ακολούθως και αφού θα πραγματοποιηθεί η 
ενδεδειγμένη εφαρμογή των μονωτικών και στεγανωτικών υλικών, σε κλίμακες και βατά δώματα, θα τοποθετηθεί νέο 
δάπεδο για την προστασία της μόνωσης και συγκεκριμένα πλακίδια εξωτερικών χώρων (ιδίων προδιαγραφών με τα 
υφιστάμενα). Εφόσον βρεθούν ρηγματώσεις, θα επισκευαστούν πριν την τελική στρώση, με τα ενδεδειγμένα υλικά.  
Αναλυτικότερα: 
Εφαρμόζεται MICROSEALER-50, αγκυρωτικό ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως. 
Τρόπος εφαρμογής: 
 Εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις, με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 150 gr/m2 
 Στη συνέχεια εφαρμόζεται το  HYPERDESMO®-LV 

Περιγραφή υλικού: 
Το HYPERDESMO®-LV είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. 
Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη 
πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. 
Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα 
συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, 
σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο 
στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m2. 
Τρόπος εφαρμογής:  
 Καθαρίζεται η επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ. Τα σαθρά υλικά 

πρέπει να λειαίνονται και να απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι ενδεχομένως υπάρχουσες έντονες 
ρηγματώσεις της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη HYPERSEAL®-
25LM. Πριν την εφαρμογή ανακατεύεται το υλικό χειροκίνητα ή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές για περίπου 2-
3 λεπτά. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar). Οι στρώσεις (διαφορετικών 
αποχρώσεων) εφαρμόζονται διαδοχικά κάθε 6-24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

Τοποθέτηση πλακιδίων:  
Μετά την στεγανοποίηση θα ακολουθήσει η τοποθέτηση πλακιδίων ως εξής : 
 Κόλλα πλακιδίων Η30 eco. 
 Πιστοποιημένο ελαστικό υπερ-συγκολλήτικό , για τη συγκόλληση με μεγάλη αντοχή γρανιτοπλακιδίων ,κεραμικών 

πλακιδίων,υαλοψηφίδας ,πλακιδίων μικρού πάχους και φυσικών λίθων ,ιδανικό για το greenbuilding . 
 Πλακίδια ιδίου τύπου με τα υφιστάμενα. Γίνεταιεπάλειψη της κόλλας με χτένα 10mm. Στη συνέχεια τοποθετούνται 

τα πλακίδια με σταυρούς και αποστάτες 2mm ,έτσι ώστε να είναι ευθύγραμμοι οι αρμοί και να μην δημιουργούνται 
δόντια μεταξύ των πλακιδίων. Τέλος, αρμολογούνται με αρμό πλακιδίων. Στα σημεία που έχει προβλεφθεί αρμός 
διαστολής αυτός θα αρμολογηθεί με ελαστομερή αρμό. 

Φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών  
MICROSEALER-50 
HYPERDESMO®-LV 
 
 

 
 



  

δ) ΔΩΜΑΤΑ  
Υγρομόνωση, στεγανοποίηση και θερμομόνωση των ακόλουθων σημείων των εγκαταστάσεων του Μουσείου: 
i. δώματος πάνω από τον υπόγειο χώρο του αμφιθεάτρου 
ii. κλιμάκων, διαδρόμων και φρεατίων, στην αριστερή όψη του κυρίως εκθεσιακού χώρου  
iii. κεντρικού δώματος, τοπικά σε τρία σημεία (περίπου 15m2 / σημείο) 
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα αποξηλωθεί το υφιστάμενο δάπεδο και θα καθαριστεί από σαθρά υλικά και κόλλες. 
Ακολούθως και αφού πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη εφαρμογή των μονωτικών και στεγανωτικών υλικών, θα 
τοποθετηθεί νέο δάπεδο για την προστασία της μόνωσης. 
Αναλυτικότερα: 
 Επιφάνειες με χαμηλή συνεκτικότητα 
 Ισοπέδωση με Ταχύπηκτο επισκευαστικό HYGROSMART®-BUILDING-F  
Το HYGROSMART®-BUILDING-F είναι υψηλής τεχνολογίας επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού, ινοπλισμένο και 
ειδικά τροποποιημένο ώστε να παρουσιάζει μεγάλες αντοχές με εύκολη εφαρμογή και εξαιρετική εργασιμότητα. Είναι 
ιδανικό για επισκευές ατελειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. Επίσης ενδείκνυται για διαμόρφωση 
λουκιών σε δώματα. Έχει άριστη πρόσφυση, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και παρέχει γρήγορη επισκευή και 
δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου πάχους χωρίς ρηγματώσεις σε ένα χέρι σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Το 
HYGROSMART®-BUILDING-Fπροστίθεται σταδιακά υπό μηχανική ανάδευση σε 4,5-5 Kg νερό ή ώσπου να γίνει 
ομοιογενές μίγμα σφικτό. Αφήνεται το μείγμα να κατακαθίσει περίπου για 5 λεπτά και ανακατεύεται ξανά. 
Τρόπος εφαρμογής: 
Η επιφάνεια εφαρμογής διαβρέχεται και το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε μία στρώση. Το πάχος της  στρώσης θα 
είναι από 20mm το ελάχιστο και σε σύνολο μέχρι 40mm. 
 Στην συνέχεια εφαρμόζεται MICROSEALER-50, αγκυρωτικό ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως  
 Εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις, με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις με συνολική κατανάλωση 150 gr/m2  
 Στη συνέχεια εφαρμόζεται το HYPERDESMO®-LV 
Περιγραφή υλικού: 
Το HYPERDESMO®-LV είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. 
Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη 
πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Περιέχει μικρή ποσότητα διαλύτη (xylol) οπότε δεν απαιτείται επιπλέον αραίωση. 
Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα 
συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, 
σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar) σε δυο 
στρώσεις με ελάχιστη κατανάλωση 1.5-1.8 kg/m2. 
Τρόπος εφαρμογής: 
 Καθαρίζεται η επιφάνεια από σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, κλπ. Τα σαθρά υλικά πρέπει να 

λειαίνονται και να απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι τυχόν υπάρχουσες έντονες ρηγματώσεις της 
επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη HYPERSEAL®-25LM 

 Πριν την εφαρμογή ανακατεύεται το υλικό χειροκίνητα ή με αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές για 2-3 λεπτά 
 Εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό (airless 200-250 bar). Οι στρώσεις (διαφορετικών αποχρώσεων) 

εφαρμόζονται διαδοχικά κάθε 6-24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
Φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών  
HYGROSMART®-BUILDING-F 
MICROSEALER-50 
HYPERDESMO®-LV 
 
 
  

 
 



  

Συνοπτικά θα υλοποιηθούν  οι παρακάτω εργασίες : 

 
 
 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του εντολέα και 
του αναδόχου, έντεχνα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την εγκεκριμένη μελέτη, τις 
ισχύουσες Π.Σ.Π., και τις οδηγίες και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσία και σε κάθε τυχόν 
πρόβλημα που θα παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δίνονται οδηγίες από την Υπηρεσία, που θα 
οριστεί και τον Επιβλέποντα του έργου. 
 

 
Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2019 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Μονάδα Διενέργειας 

Διαγωνισμών του Ολυμπιακού 
Μουσείου 

(Χρήστος Βάρδας 
Χρήστος Σαραντόπουλος 

Κωνσταντίνος Τσαγκαλίδης) 

  
Δρ. Κυριακή Ουδατζή  

ΠΕ Μηχανικός 
Project Manager “CONNECT” 

 
 

 
                     

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ Μ2 

 1. ΑΙΘΡΙΟ ( Ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού αίθριου) 
Στεγανοποίηση αίθριου και κάλυψη με μεταλλική στέγη (υλικά και εργασία) M2 80,00 
 2. OLYMPIC EXPERIENCE (Ενεργειακή αναβάθμιση αίθουσας) 

Τοποθέτηση γυψοσανίδας σε τοίχους (υλικά και εργασία) M2 110,00 
Τοποθέτηση γυψοσανίδας σε οροφή (υλικά και εργασία) Μ2 110,00 
Μόνωση με φυσικό ορυκτοβάμβακα (υλικά και εργασία) Μ2 230,00 
Επιχρίσματα και βαφές (υλικά και εργασία) Μ2 230,00 
Νέο δάπεδο προστασίας  (υλικά και εργασία) Μ2 110,00 
Επιδαπέδια κλιματιστική μονάδα (θέρμανση-ψύξη/εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία)  ΤΕΜ 1 
 3. ΚΥΛΙΚΕΙΟ (Στεγανοποίηση και αλλαγή δαπέδου περιβάλλοντος χώρου) 
Αποξήλωση δαπέδων Κ.Α. 155,00 
Μονώσεις (υλικά και εργασία) Μ2 155,00 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων (υλικά και εργασία) Μ2 155,00 
 4. ΔΩΜΑΤΑ (Στεγανοποιήσεις) 

Αποξήλωση δαπέδων Κ.Α. 45,00 
Στεγανοποίηση και εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου σε τρία σημεία επιφάνειας έως 
15 Μ2 το καθένα (υλικά και εργασία) 

Κ.Α. 45,00 

Στεγανοποίηση κλιμάκων και διαδρόμων με ασφαλτόπανο (υλικά και εργασία) Μ2 155,00 
Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών Μ2 50,00 
Στεγανοποίηση φρεατίου (υλικά και εργασία) Κ.Α. 3,00 
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