
 
 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
1) ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΕ ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΥΡΧΜΑ ΤΦΗΛΗ ΑΝΣΟΥΗ  
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο θαη αληαλαθιαζηηθήο δηαγξάκκηζεο αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο, κε αληαλαθιαζηηθό πιηθό 
πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1423, ζπλνδεπόκελν κε πηζηνπνηεηηθό επηδόζεσλ 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, θαη θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο 
νδνύ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 „‟Οξηδόληηα ζήκαλζε νδώλ‟‟. ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

ηθνύ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθόκηζή ηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
(αλ απαηηείηαη)  

ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο  

ξηζκόο ηνπ νδνζηξώκαηνο από θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνύ ζάξσζξνπ ή 
απνξξνθεηηθήο ζθνύπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε  

-πηθεηάξηζκα)  

ιιειν γηα ηνλ ηύπν ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ 
πιηθνύ  

 

ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο  
 
α) Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν έηνηκεο αμνληθήο δηαγξάκκηζεο νδνζηξώκαηνο  
2) ΛΕΤΚΟ ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΥΡΧΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΧΝ  
 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ αθξπιηθνύ ρξώκαηνο δηαγξάκκηζεο νδώλ ηζρύεη ην επξσπατθό πξόηππν EN1871 “Τιηθά 
νξηδόληηαο ζήκαλζεο νδώλ – θπζηθέο ηδηόηεηεο” θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαηεγνξίεο LF7 γηα ηνλ παξάγνληα 
θσηεηλόηεηαο UV1 γηα ηελ επηηαρπλόκελε γήξαλζε UV θαη BR2 γηα ηελ επίδξαζε αζθάιηνπ.  
Δπηπιένλ ην ρξώκα πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ:  

 θα ηνπο θαηάιιεινπο νξγαληθνύο δηαιύηεο.  

 

δηαγξάκκηζεο ςεθάδνληαη ζηνλ πγξό πκέλα ηνπ ρξώκαηνο.  

λα εμαζθαιίδεη ζηα ζθαηξίδηα ηε κέγηζηε πξόζθπζε, ώζηε λα πξνθύπηεη ισξίδα δηαγξάκκηζεο πνιύ αλζεθηηθή ζηε 
γήξαλζε θαη ηε θζνξά.  

πεξίνδν απνζεθεύζεσο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο θαη λα επαλέξρεηαη εύθνια κε αλάδεπζε ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

ώκαηνο, λα δίλεη πκέλα κε θαιή πξόζθπζε, πνπ δε κεηαβάιιεηαη 
αηζζεηά ν ρξσκαηηζκόο ηνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο παξόδνπ ηνπ 
ρξόλνπ.  

 

 έρεη πεξηεθηηθόηεηα ζε TiO ≥ 13% θ.β.  
 
Σν πνζνζηό TiO ζην ρξώκα, πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην ASTM D1394 – Αλαγσγηθή κέζνδνο JONES  

-80 K.U. (KREΒS UNITS)  
 
Σν ημώδεο πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην ASTM D562  

 PICK-UP TIME) ≤ 20 min  
 
Ο ρξόλνο μήξαλζεο πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην ASTM D711  

 
 
Η ιεπηόηεο θόθθσλ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην ASTM D 1210  

 
 
Η αληνρή ζε θζνξά κεηά ζέξκαλζε πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινύζσο:  



Το σπώμα εθαπμόζεηαι ζε ξηπό ςμένα πάσοςρ πεπίπος 80μm πάνω ζε γςάλινο δοκίμιο διαζηάζεων 15cm x 7 cm καλά 

καθαπιζμένο με διαλύηη. Το πάσορ ηος ξηπού ςμένα πποζδιοπίζεηαι 24 ώπερ μεηά ηη διάζηπωζη. Το δοκίμιο 

θεπμαίνεηαι ζε πςπιανηήπιο επί 3 ώπερ ζε θεπμοκπαζία 105º C - 110º C και εν ζςνεσεία κλιμαηίζεηαι επί 30 λεπηά ζε 

θεπμοκπαζία 25º ± 2º C και ζσεηική ςγπαζία 50% ± 5%  

 

 

 

Σν δνθίκην ππνβάιιεηαη ζε δνθηκαζία θζνξάο ζύκθσλα κε ην ASTM D 968.  
Η άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πξόηππε άκκνο CEN EN 196 – 1.  

πεξηγξάθεηαη αθνινύζσο:  
 
Σν ρξώκα εθαξκόδεηαη κε πκελνγξάθν ζε πγξό πκέλα 127κm πάλσ ζε πιαθίδην ιεπθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ 7,5 cm 
x 12,5 cm θαη βάξνπο 1,6 έσο 2,1 kg/m2, θαιά θαζαξηζκέλν κε δηαιύηε. Ο πκέλαο μεξαίλεηαη ζηνπο 21º C - 26º C 
ζε νξηδόληηα ζέζε επί 18σξν, ζηε ζπλέρεηα ζεξκαίλεηαη ζε ππξαληήξην ζε ζεξκνθξαζία 55º C ± 2º C επί 2σξν, 
ςύρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ηνπιάρηζηνλ επί κηζή ώξα θαη θάκπηεηαη γύξσ από μύιηλε ξάβδν δηακέηξνπ 
12,5 mm.  

ειαθξάο απώιεηαο ηεο ζηηιπλόηεηαο ηνπ, όηαλ δνθηκάδεηαη σο αθνινύζσο:  
 
Σν ρξώκα εθαξκόδεηαη κε πκελνγξάθν ζε πγξό πκέλα 380κm ζε θαζαξό γπάιηλν δνθίκην.  
Ο πκέλαο μεξαίλεηαη ζηνπο 21ºC - 26ºC ζε νξηδόληηα ζέζε επί 72 ώξεο.  
Σν δνθίκην εκβαπηίδεηαη θαηά ην ήκηζπ ζε απνζηαγκέλν λεξό ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 18 ώξεο, αθήλεηαη λα 
μεξαζεί ζηνλ αέξα επί δίσξν θαη εμεηάδεηαη.  

400κm, πξέπεη λα δίλεη πκέλα ν νπνίνο λα μεξαίλεηαη θαη λα πξνθύπηεη επηθάλεηα ιεία, νκνηόκνξθε, ρσξίο 
αλσκαιίεο θαη ηξαρύηεηα θαη νπνηαδήπνηε άιιε αζπλέρεηα. Σν ρξώκα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ξαβδώζεηο ή 
δηαρσξηζκό όηαλ ςεθάδεηαη ζε θαζαξό γπαιί.  

– D1309 θαη πξέπεη λα είλαη ≥ 6. Σν ΚΔΓΔ πξνο ην 
παξόλ δελ έρεη ηνλ απαηηνύκελν από ην ΔΝ 1871 εμνπιηζκό γηα ηελ δνθηκή απηή, ε δε ελαιιαθηηθή ιύζε ηνπ 1871 
(θπζηθή απνζήθεπζε 6 κελώλ) είλαη πξαθηηθά αδύλαηε γηα ηε εκπξόζεζκε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 
Ωο πξνο ηελ δεηγκαηνιεςία ηζρύεη ε πξνδηαγξαθή πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε BM5/30757/18-10-84 (ΦΔΚ 799 
Σ.Β΄/9-11-84), θαη γηα ηελ ζπζθεπαζία ε παξάγξαθνο 3.1 ηνπ «Σεύρνπο Οδεγηώλ θαηαζθεπήο δηαγξακκίζεσλ νδώλ 
κε ιεπθό ή θίηξηλν ρξώκα» έηνπο 1982.  
Οη επηπιένλ έιεγρνη πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ΔΝ 1871, ζεσξνύληαη αλαγθαίνη δεδνκέλνπ όηη δελ γίλνληαη νη 
έιεγρνη επηδόζεσλ ησλ ρξσκάησλ ζύκθσλα κε ην ΔΝ 1436 «Δπηδόζεηο δηαγξακκίζεσλ νδώλ, (ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά)».  
Δπηπιέσλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην ππ‟αξηζκ.3012678/1852/99/19-7-99 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ 
Κξάηνπο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα παξαζθεύαζκα πνπ ηαμηλνκείηαη σο επηβιαβέο θαη εύθιεθην, ζύκθσλα κε ηελ 
Απόθαζε Α.Υ.. 1197/89 (ΦΔΚ 567/Β/90) «Πεξί επηθηλδύλσλ παξαζθεπαζκάησλ» θαη ην Παξ/κα Ι ηεο Απόθαζεο 
Α.Υ.. 378/94 (ΦΔΚ 705/Β/20-9-94) «Πεξί επηθηλδύλσλ νπζηώλ» ζα επηζεκαίλεηαη κε ηα ζύκβνια θηλδύλνπ F, Xn, 
ηηο ελδείμεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο – θξάζεηο R: R11 πνιύ εύθιεθην θαη R20 επηβιαβέο όηαλ 
εηζπλέεηαη θαη ηηο ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο πξνθύιαμεο θξάζεηο S:  
S16 καθξηά από πεγέο αλάθιεμεο – απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα  
S25 απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα  
S29 κελ αδεηάδεηε ην πεξηερόκελν ζηελ απνρέηεπζε  
S33 ιάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεσλ  
Δπίζεο ην επηθίλδπλν παξαζθεύαζκα ζα ζπλνδεύεηαη από «δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο» ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 
ηεο Απόθαζεο Α.Υ.. 508/91 (ΦΔΚ 886/Β/30-10-91) «Πεξί θαζνξηζκνύ θαλόλσλ γηα ην ζύζηεκα εηδηθήο 
πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα επηθίλδπλα παξαζθεπάζκαηα» όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απόθαζε Α.Υ.. 
47/95 (ΦΔΚ 431/Β/17-5-95).  
3) ΤΑΛΙΝΑ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ ΦΑΙΡΙΔΙΑ  
 
Ιζρύεη ην επξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ 
ΕΝ 1423 «Τιηθά επίπαζεο, πάιηλα 
ζθαηξίδηα, αληηνιηζζεηηθά αδξαλή θαη 
κείγκαηα απηώλ» ζε ζπλδπαζκό κε 
ην Γ14β/νηθ. 57023/17-4-2003 
έγγξαθν ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., γηα ηε 
δεηγκαηνιεςία ηζρύεη ε πξνδηαγξαθή 
πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε 
ΒΜ5/30757/18-10-84 (ΦΔΚ 799/Β/9-

πλνιηθό ζπγθξαηνύκελν βάξνο %  



11- 84) θαη γηα ηε ζπζθεπαζία 
ηζρύνπλ νη παξ. 4.1.5 & 4.1.6 ηνπ 
«Σεύρνπο νδεγηώλ θαηαζθεπήο 
δηαγξακκίζεσλ νδώλ κε ιεπθό ή 
θίηξηλν ρξώκα» έηνπο 1982. Δίλαη 
δηαθαλή, θαζαξά, από άρξσκν 
γπαιί, ιεία, θαηάιιεινπ ζρήκαηνο, 
δελ πεξηέρνπλ θπζαιίδεο αέξνο θαη 
είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ώζηε 
λα κελ εθηίζεληαη ζε πγξαζία. 
ύκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1423 ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 
ησλ πάιηλσλ ζθαηξηδίσλ 
δηαγξάκκηζεο νδώλ είλαη ε 
παξαθάησ: Κόζθηλα ISO 565 – R40/3 
κm  
850  0 έσο 2  
710  0 έσο 10  
425  25 έσο 65  
250  70 έσο 95  
150  95 έσο 100  
Σν 80% ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ησλ ζθαηξηδίσλ θέξεη επηθάιπςε πξόζθπζεο θαη ην 20% επηθάιπςε 

επίπιεπζεο.  
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Κάζε πξνζθεξόκελν πιηθό δηαγξάκκηζεο, πξέπεη λα θέξεη νπσζδήπνηε, πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο θαηά ΔΝ 13197 
(πξνζνκνησηή θπθινθνξίαο) ή θαηά ΔΝ 1824 (δνθηκέο πεδίνπ), ζύκθσλα κε ην ΔΝ 1436 από θξαηηθό εξγαζηήξην 
δεκνζίσλ έξγσλ ρσξώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε επηηεπρζείζα θπθινθνξηαθή θαηεγνξία λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ Ρ7 γηα ην ιεπθό ρξώκα δηαγξάκκηζεο.  

2. Σα πιηθά δηαγξάκκηζεο ζα θέξνπλ επίζεο πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ από ην Κεληξηθό Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ 
(Κ.Δ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟΜΔΓΙ, κε ην νπνίν ζα βεβαηώλεηαη ε ζπκθσλία ησλ Διιεληθώλ Πξόηππσλ 
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ. Γελ ζα ιεθζνύλ ππόςε νη παξάκεηξνη όπνπ ην 
Κ.Δ.Γ.Δ. δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα έθδνζεο απνηειεζκάησλ (πηζηνπνηεηηθό Κ.Δ.Γ.Δ. απαηηείηαη γηα ην ιεπθό αθξπιηθό 
ρξώκα θαη γηα ηα παινζθαηξίδηα)  

3. Γηα όια ηα πιηθά δηαγξάκκηζεο ζα πξνζθνκίδεηαη ISO 9001 ηνπ παξαγσγνύ κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ παξαγσγή 
πιηθώλ δηαγξάκκηζεο.  

4. Δπίζεο απαηηείηαη από ηνλ παξαγσγό ησλ ρξσκάησλ δηαγξάκκηζεο ISO 14001:2015 θαη BS OHSAS 
18001:2007.  

5. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην ΔΜΠΑ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ησλ ρξσκάησλ.  


