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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95 ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%  

Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα 

Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο, 

µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε ειδικά 

καλούπια, σε συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε 

σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, 

στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε 

γραµµικό σχέδιο. 

 

Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελετη. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

- η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

τυχόν άλλες κατασκευές). 

- η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο 

στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της 

προκύπτουσας επιφάνειας. 

- η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην 
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επιφάνεια του σκυΡΟδέματος.
- η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 χ 4,0 m, σύμφωνα με την
αρχιτεκτονική μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών
- η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την
αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.
- η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) με
ανάλωση 200 ml/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (rn2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,70
(Ολογράφως): τριάντα τρία και εβδομήνταλεπτά
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