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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                  ΕΡΓΟ: Προμήθεια και τοποθέτηση  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ            ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. – ΔΟΜ. & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               

 

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού 
πολυουρεθανικού τάπητα (τύπου ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Πύλου 
Μεσσηνίας. Θα τοποθετηθεί τάπητας έξι (6) διαδρομών συνολικής επιφάνειας 
4.000μ2. Ο τάπητας θα τοποθετηθεί σε επιφάνεια από ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου και 
βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ., αφού βεβαίως πραγματοποιηθεί εκσκαφή 
πάχους 17εκ. στην επιφάνεια που θα τοποθετηθεί ο τάπητας. Η επιφάνεια της 
ασφάλτου θα έχει κλίση 1% προς την εσωτερική διαδρομή. Εσωτερικά στην 
πρώτη διαδρομή θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένο κανάκι απορροής των 
όμβριων συνολικού μήκους 400μ. με μεταλλική σχάρα επικάλυψης, 
γαλβανισμένη εν θερμώ.  

Ο συνθετικός τάπητας στίβου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να 
πληρεί τις προδιαγραφές  της Γ.Γ.Α. 

  

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ  

 

1. ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ 

Ο  συνθετικός τάπητας θα είναι  µη υδροπερατός.  

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ως προς τα  υλικά και την σύνθεση του τάπητα που θα κατασκευασθεί θα 
είναι:   

1. Είτε συνθετικός τάπητας που αποτελούνται από µία στρώση κόκκων 
λάστιχου ή ανακυκλωµένου λάστιχου, ή ειδικού λάστιχου E.P.D.M ή 
βουλκανισµένου λάστιχου, συνδεδεµένων συνήθως µε πολυουρεθάνη (P.U) ή 
αντίστοιχο υλικό και από µία στρώση µη υδροπερατής καθαρής πολυουρεθάνης 
(P.U) ή βουλκανισµένου λάστιχου που µαζί µε τους κόκκους αντιολισθηρότητας 
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από E.P.D.M. ή P.U. ή το ειδικό προφίλ (προκειµένου για πλήρως 
προκατασκευασµένους συνθετικούς τάπητες) που έχει ελάχιστο πάχος 4 χιλστ., 
έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13 χιλιοστά 
κατ’ελάχιστο µέχρι και 15 χιλιοστά κατά µέγιστο (των παχών µετρουµένων 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τον γερµανικό κανονισµό DIN 18035/6, 
παραγρ.6.2.2.).  

2.Είτε συνθετικός τάπητας του οποίου η κάτω στιβάδα αποτελείται από 
καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και κόκκους 
ανακυκλωµένου λάστιχου αναµεµειγµένους στην µάζα της πολυουρεθάνης σε 
µέγιστο ποσοστό 40%, η ανω στιβάδα από καθαρή πολυουρεθάνη (P.U.) 
ελαχίστου πάχους 2 χιλ. µε εµβαπτισµένους εν µέρει κόκκους αντιολισθηρότητας 
από E.P.D.M. ή P.U και έχουν συνολικό πάχος από 13 χιλ. κατ’ελάχιστο µέχρι και 
15 χιλ. κατά µέγιστο (των παχών µετρουµένων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
από τον γερµανικό κανονισµό DIN 18035/6, παραγρ.6.2.2.).  

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο τάπητας θα είναι 

 α)είτε πλήρως προκατασκευασµένος (βιοµηχανοποιηµένος) συνθετικός 
τάπητας που τοποθετείται πάνω στην ήδη έτοιµη υπόβαση, κολλητός µε 
πολυουρεθανικές ή αντίστοιχης αντοχής κόλλες   

 β)είτε συνθετικός  µικτής κατασκευής, τµήµα του οποίου-συνήθως η κάτω 
στιβάδα- είναι προκατασκευασμένο και τοποθετείται κολλητό, και το υπόλοιπο 
τµήµα, συµπεριλαµβανοµένης και της αντιολισθηρής επιφάνειας χρήσης του, 
χυτό επι τόπου του έργου (in situ) πάνω στο ήδη κολληµένο 
προκατασκευασμένο τµήµα.  

Παράλληλα ο τάπητας θα πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 6 
του τεύχους Τεχνικών απαιτήσεων  ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 
της Γ.Γ.Α. Ήτοι: 

 

*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ 
ΤΑΠΗΤΑΣ  

Η επικάλυψη ενός στίβου ή γενικότερα ενός αθλητικού χώρου µε 
συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται, την ευχρηστία του, την 
ανθεκτικότητά του σε σχέση µε την αθλητική του λειτουργία και συµπεριφορά, τις 
τεχνικές του ιδιότητες και την προστατευτική του λειτουργία και συµπεριφορά 
(απόσβεση των κρουστικών δυνάµεων που ενεργούν στον αθλούµενο σαν 
αποτέλεσµα της απόδοσης του συνθετικού τάπητα).  

Η εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριµένων 
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απαιτήσεων σε αναφορά µε τις ακόλουθες ιδιότητες.  

  

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ 
ΚΑΡΦΙΑ (SPIKES), ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΥΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΓΗΡΑΝΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΣΗ.  

Οι παραπάνω απαιτήσεις καθορίζονται από τον Γερµανικό Κανονισµό DIN 
18035/µέρος 6, Απρίλιος 78 και περιγράφονται αναλυτικότερα όπως φαίνεται στη 
συνέχεια:  

  

6.1. (παρ. DIN 4.5.1.) επιφάνεια, κλίση, επιπεδότητα  

Η επιπεδότητα της επιφάνειας ενός συνθετικού τάπητα είναι προφανές ότι 
εξαρτάται άµεσα από την επιπεδότητα της επιφάνειας της υπόβασής του, και 
από το πάχος του συνθετικού τάπητα, αφού ληφθούν υπόψη οι µέγιστες 
επιτρεπόµενες ανοχές του, σύµφωνα µε την παρ. DIN 4.5.2.2. Η επιφάνεια 
οποιουδήποτε συνθετικού τάπητα (υδροδιαπερατού ή µη υδροδιαπερατού) 
πρέπει να κατασκευάζεται µε µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση 1% (οι αντίστοιχοι 
κανονισµοί της IAAF και DLV σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να 
τηρηθούν για τεχνικούς λόγους).  

Όπου η υπόβαση έχει κατασκευαστεί µε µηχανικά µέσα ή όπου ένας 
ασφαλτικό τάπητας έχει κατασκευαστεί µε όχι µηχανικό τρόπο, το κενό από την 
εφαρµογή 4µετρου πήχη ελέγχου επιπεδότητας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο 
από 6 χιλ. στην επιφάνεια του συνθετικού τάπητα Εάν υπάρχουν κενά 
µεγαλύτερα από 2 χιλ. , το µήκος της πλευράς της υποχώρησης κατά τη 
διεύθυνση της απορροής, πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 φορές το βάθος και 
κατά τις άλλες διευθύνσεις 100 φορές το λιγότερο (σκαρίφηµα 2).  

Στην περίπτωση όπου η υπόβαση του συνθετικού τάπητα έχει 
κατασκευαστεί µε όχι µηχανικό τρόπο, το κενό από την εφαρµογή 4µετρου πήχυ 
ελέγχου επιπεδότητας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 8χιλ. Εάν υπάρχουν 
κενά µεγαλύτερα από 2 χιλ. το µήκος της πλευράς της υποχώρησης κατά τη 
διεύθυνση της απορροής πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 φορές το βάθος και 
κατά τις άλλες διευθύνσεις 100 φορές το λιγότερο (σκαρίφηµα 2).  

  

6.2. (παρ. DIN 4.5.2.) Παραµόρφωση και πάχος  

Οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την παραµόρφωση και το πάχος δίνονται στον 
πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3) µε επιπλέον διατάξεις στις παραγράφους DIN 
4.5.2.1. και 4.5.2.2.  
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DIN 4.5.2.1. Παραµόρφωση  

Οι τιµές που δίνονται στον πίνακα 3 για την κανονική (standard) 
παραµόρφωση, είναι οριακές τιµές και ισχύουν για την θερµοκρασιακή κλίµακα 
από + 0  µέχρι  + 10οC  

Εφαρµόζονται για το µέσο πάχος του συνθετικού τάπητα. Ο συνθετικός 
τάπητας πρέπει να εφαρµόζεται επαρκώς οµοιόµορφα και να έχει επαρκώς 
οµοιόµορφη σύνθεση για να εξασφαλίζεται ότι η standard κατακόρυφη 
παραµόρφωση, στους 20οC δεν θα εµφανίζει διαφορές µεγαλύτερες από 0,4 χιλ. 
και ότι η standard οριζόντια παραµόρφωση µεγαλύτερες από 1,0 χιλ. σε όλη την 
επιφάνεια του συνθετικού τάπητα.  

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων για στίβους που πρέπει να σχεδιαστούν 
ειδικά για αγώνες, συνιστάται να προτιµούνται τιµές από την περιοχή των 
χαµηλότερων τιµών της κλίµακας, ενώ στην περίπτωση εγκαταστάσεων για 
στίβους που πρόκειται να χρησιµοποιούνται για σχολικές και γενικές αθλητικές 
ανάγκες ο στόχος επιτυγχάνεται στην περιοχή των υψηλοτέρων τιµών της 
κλίµακας.  

Η παραµόρφωση πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
DIN6.2.1.  

 

Πίνακας 3. Παραµόρφωση και πάχος  

Κατηγορία 
αθλητικών χώρων  

Κοιν. 
Παραµόρφωση 
κατά την 
κατακόρυφη StVv 
σε χιλ.  

Κανον. 
Παραµόρφωση  

κατά την οριζόντια  

St Vb σε χιλ.  

Ονοµαστικό 
πάχος σε χιλ.  

    

∆ιαδροµές στίβου 
και διάδροµοι 
φοράς αλµάτων 
ακοντισµού κ.λ.π. 

0,6 ως 1,8  1.0 ως 4.5 13 

χώροι 
παιδειάς (1)  

1.0 ως 2.0 1.0 ως 4.5 13 

∆ιάδροµοι 
προθέρµανσης  

1.8 ως 3.0 2.0 ως 5.0 16 
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(1) Αν οι χώροι αυτοί χρησιµοποιούνται και σαν διαδροµές στίβου και 
διάδροµοι φοράς, πρέπει να εκπληρούν επίσης τις απαιτήσεις παρουσιάζοντας 
αντίσταση στα σπάικς σύµφωνα µε την παράγραφο  

DIN 4.5.7.   

DIN 4.5.2.2. Πάχος  

Για να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία ιδιοτήτων του συνθετικού τάπητα, τόσο 
για την αθλητική λειτουργία, όσο και για τεχνικούς λόγους, οι επιτρεπόµενες 
ανοχές από το ονοµαστικό πάχος είναι + 2χιλ. και + 3χιλ. σε ένα µέγιστο 5% από 
τα µετρούµενα σηµεία, (οµοιόµορφα κατανεµηµένα στην επιφάνεια του 
συνθετικού τάπητα).  

Η µέση τιµή από όλα τα µετρηµένα σηµεία δεν πρέπει ποτέ να είναι 
µεγαλύτερη από 1.0 χιλ. κάτω από το ονοµαστικό πάχος.  

Στην περιοχή εκτινάξεως, των διαδρόµων για το άλµα σε µήκος, το 
τριπλούν (µεταξύ της βαλβίδας εκτίναξης και του σκάµµατος) στην περιοχή 
ρίψεως των διαδρόµων ακοντισµού (σε µήκος 5 µέτρων), στην περιοχή εκτίναξης 
του πεδίου φοράς για το άλµα εις ύψος (2 χ 5µ.) και στην περιοχή εκτίναξης της 
λίµνης στήπλ, το πάχος του συνθετικού τάπητα θα είναι από 20 µέχρι 25 χιλ.  

Το πάχος του συνθετικού τάπητα πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο DIN 6.2.2.  

  

6.3. (παρ. DIN 4.5.3.) Αποτέλεσµα ολισθαίνουσας πίεσης  

Στην περίπτωση επιφανειών που χρησιµοποιούνται για στίβο ο 
συνθετικός τάπητας θα σχεδιάζεται έτσι ώστε όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος 
ελέγχου Α (επιφάνεια υγρή, σόλα ελέγχου χαλύβδινη) σύµφωνα µε την 
παράγραφο DIN 6.2.4., ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως να έχει τιµή 
τουλάχιστον 0.8.  

Στην περίπτωση αθλοπαιδιών, ο συνθετικός τάπητας θα είναι 
σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος ελέγχου Α, 
ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως να έχει τιµή τουλάχιστον 0.5 και όταν 
χρησιµοποιείται η µέθοδος ελέγχου Β, τιµή 1.1. κατά µέγιστο (ο στόχος είναι να 
επιτυγχάνονται µικρότερες τιµές).  

  

6.4. (παρ. DIN 4.5.4.) Αναπήδηση σφαίρας  
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Η αναπήδηση της µπάλας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% στη 
δοκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο DIN 6.2.5.  

  

6.5. (παρ. DIN 4.5.5.) Υδροπερατότητα  

∆ιάκριση γίνεται µεταξύ υδροπερατών συνθετικών ταπήτων και εκείνων 
που είναι υδροπερατοί µέχρις ενός περιορισµένου ορίου.  

Οι υδροπερατοί συνθετικοί τάπητες πρέπει να έχουν συντελεστή 
απορρόφησης ύδατος τουλάχιστον 0.1 cm/s Συνθετικοί τάπητες µε συντελεστή 
απορρόφησης ύδατος µεταξύ 0.05 και 0.1 cm/s θεωρούνται σαν περιορισµένης 
υδροπερατότητας. Ο συντελεστής υδροαπορρόφησης πρέπει να ελέγχεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο DIN 6.2.2.  

  

6.6. (παρ. DIN 4.5.6.) Αποτέλεσµα ελέγχου φθοράς.  

Η σχετική αντίσταση σε φθορά rV στην περίπτωση συνθετικών ταπήτων 
µε κοκκώδη επιφάνεια (παράγραφος DIN 3.8.4. περιπτώσεις a, b και d για την 
περίπτωση c βλέπε παράγραφο DIN 4.5.11), πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.0. 
Στην περίπτωση συνθετικών ταπήτων χωρίς κοκκώδη επιφάνεια πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 5,0 (Η υψηλότερη τιµή είναι επιθυµητή γιατί σ’αυτούς τους 
συνθετικού τάπητες παρατηρείται φθορά όχι µόνον στην επιφάνεια χρήσης, αλλά 
επίσης και στο σύνολο του τάπητα. Στην περίπτωση που rV = 1 η επιφάνεια δεν 
θα ήταν µόνον µαλακή, αλλά και ο τάπητας θα µπορούσε να υποστεί ουσιαστική 
φθορά). (παρ. DIN 3.8.4.) Φινίρισµα επιφάνειας χρήσης.  

Το φινίρισµα της επιφάνειας γίνεται για να δοθεί η υφή στην επιφάνεια του 
συνθετικού τάπητα.  

Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:  

Α. Ψεκασµός ενός εύκαµπτου κοκκώδους υλικού, στο υλικό του 
συνθετικού τάπητα ή πάνω στην τελική στρώση του τάπητα όταν ακόµη είναι σε 
υγρή κατάσταση.  

Β. Ψεκασµός ή άπλωµα µε τσουγκράνα, κοκκώδους υλικού που 
δηµιουργεί στρώση που έχει πάχος περίπου από 0.3 µέχρι 1.0 χιλ.  

Γ. Εφαρµογή ενός σφραγιστικού υλικού πάχους µικρότερου από 0,3 χιλ.  

∆. ενσωµάτωση της πάνω επιφάνειας µε µία µέθοδο εφαρµογής κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής στο εργοστάσιο.  

Η σχετική αντοχή σε φθορά πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο DIN 6.2.7.  
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6.7. (παρ. DIN 4.5.7) Αντοχή σε καρφιά (σπάικς)  

Οι συνθετικοί τάπητες για επικάλυψη στίβων, πρέπει να συµφωνούν µε τις 
απαιτήσεις της κατηγορίας Ι στην δοκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο DIN 
6.2.8.  

Οι συνθετικοί τάπητες για αθλητικούς χώρους που συνδυάζονται µε 
χώρους για στίβο πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κατηγορία ΙΙ, στην 
δοκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο DIN 6.2.8.  

Οι συνθετικοί τάπητες στις περιοχές εκτίναξης των εγκαταστάσεων 
άλµατος εις ύψος και στις περιοχές ρίψεως των διαδρόµων ακοντισµού θα 
πρέπει να παρουσιάζουν ιδιαίτερη υψηλή αντίσταση στην καταπόνηση των 
spikes.  

  

6.8. (παρ. DIN 4.5.8) Γήρανση  

Σας αποτέλεσµα της έκθεσης κατά την διάρκεια της δοκιµασίας 
επιταχυνοµένης γηράνσεως σύµφωνα µε την παράγραφο DIN 6.2.9. η επιφάνεια 
ή το πάνω τµήµα της επιφάνειας του συνθετικού τάπητα, δεν πρέπει να γίνεται 
εύθραυστο, να σκληρύνεται, να γίνεται κολλώδες ή να αποσυντίθεται. 
Επιπροσθέτως η πάνω επιφάνεια δεν πρέπει να γίνεται σηµαντικά πιο 
ανοικτόχρωµη ή πιο σκουρόχρωµη. Το µέτρο της γήρανσης είναι η αλλαγή στην 
τάση θραύσεως, στην επιµήκυνση κατά τη θραύση και στο µέτρο ελαστικότητας, 
σαν αποτέλεσµα των δοκιµασιών γήρανσης. Το πηλίκο Qz δεν πρέπει να είναι 
µικρότεροαπό 0,75. Το πηλίκο Qb δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο από 0,75. Το 
πηλίκο Qd θα πρέπει να είναι στην κλίµακα από 0,75 µέχρι 1,25 (Qz > 0,75 Qb > 
0,75 και 0,75 > Qd > 1,25).  

  

6.9. (παρ. DIN 4.5.9) Επίδραση διάτρησης  

Το αποµένον αποτύπωµα µετά τη δοκιµασία διάτρησης σύµφωνα µε την 
παράγραφο DIN 6.2.10, πρέπει να είναι µικρότερο από 1.0 χιλ.  

  

6.10. (παρ. DIN 4.5.10.) Αντίσταση σε καύση  

Ο συνθετικός τάπητας πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία Ι σύµφωνα 
µε τον DIN 51960. Αν ο τάπητας δεν εκπληροί αυτή την απαίτηση, 30 λεπτά µετά 
από την αρχή της δοκιµασίας, το κάψιµο ή η καµένη επιφάνεια του συνθετικού 
τάπητα, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη σε έκταση από 0.1 Μ2. Η δοκιµασία 
πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την παράγραφο DIN 6.2.11.  
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6.11. (παρ. DIN 4.5.11) Επιφανειακή υφή  

Η υφή της επιφάνειας του συνθετικού τάπητα δεν πρέπει να είναι πολύ 
τραχεία (µηχανικά) ή σκληρή τόσο, ώστε ένα ελαφρό πέσιµο να προκαλεί 
επιφανειακά τραύµατα στο δέρµα.  

Εν πάσει περιπτώσει πρέπει να έχει τις αναγκαίες ιδιότητες ολίσθησης 
σύµφωνα µε την παράγραφο DIN 4.5.3.  

  

6.12. (παρ. DIN 4.5.12) Γραµµογράφηση  

Ο χρωµατισµός ή ο ψεκασµός µε χρώµα, της γραµµογράφησης των 
διαδροµών του στίβου ή της γραµµογράφησης των γηπέδων αθλοπαιδιών, 
πρέπει να είναι µατ και άρρηκτα συγκολληµένος µε τον συνθετικό τάπητα. Το 
υλικό που χρησιµοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εναρµονίζεται, σε 
σχέση µε την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. Η σχετική 
αντίσταση σε φθορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.3. Τα χρώµατα 
γραµµογραφήσεως πρέπει να µην αλλάζουν σηµαντικά την παραµόρφωση, τις 
ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της επιφάνειας (απορροή οµβρίων) του 
συνθετικού τάπητα. Στις δοκιµές της επιταχυνοµένης γηράνσεως σύµφωνα µε 
την παράγραφο DIN 6.2.9. τα χρώµατα γραµµογραφήσεως δεν πρέπει να 
γίνονται εύθραυστα να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σηµαντικό 
βαθµό λαµπρότητα (στην αµέσως επόµενη βαθµίδα της γκρι κλίµακας, σύµφωνα 
µε τον DIN 54001).  

  

6.13. (παρ. DIN 4.5.13.) Σφραγιστικά επιφανείας  

Τα σφραγιστικά επιφανείας πρέπει να εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις 
της παραγράφου DIN 4.5.12.  

Ιδιαίτερα δεν πρέπει να έχουν δυσµενή επίδραση στις ιδιότητες του 
ελαστικού τάπητα, όπως επεξηγείται στις παραγράφους DIN 4.5.1. µέχρι 4.5.10.  

  

6.14. (παρ. DIN 4.5.14.) Τάση θραύσης – Επιµήκυνση κατά τη θραύση  

Οι συνθετικοί τάπητες που έχουν κατασκευαστεί επι τόπου του έργου, 
πρέπει να είναι συγκολληµένοι µε έναν επαρκώς ισχυρό και διαρκή τρόπο στην 
υπόβαση. Οι προκατασκευασµένοι συνθετικοί τάπητες πρέπει να είναι 
συγκολληµένοι διαρκώς ή κατά τέτοιο τρόπο φτιαγµένοι ή στερεωµένοι (π.χ. στην 
περίπτωση των συνθετικών ταπήτων που στρώνονται χωρίς να συγκολλούνται) 
ελεύθερα έτσι ώστε να καλύπτουν τις λειτουργικές απαιτήσεις που απαιτούνται 
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από τα αθλήµατα που εξυπηρετούν.  

Επισηµαίνεται ότι εφόσον για τα θέµατα στα οποία αναφέρονται τα DIN 
που αναγράφονται στην  

προδιαγραφή αυτή, υπάρχουν Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), εφαρµόζονται 
τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, όπως  

κάθε φορά ισχύουν, τόσο για προϊόντα όσο και για εργασίες. Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού Κατασκευή ελαστικού τάπητα. 

 *Τα στοιχεία είναι από τις Προδιαγραφές συνθετικών ταπήτων  από την 
Γ.Γ.Α. 

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει εμπειρία σε έργα παρόμοιου φυσικού 
αντικειμένου ή αλλιώς πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία συμβολαιογραφική 
πράξη συνεργασίας με εταιρεία που να έχει  ISO εφαρμογής αθλητικών δαπέδων 
και εμπειρία σε αντίστοιχο έργο, επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
πιστοποιήσει το σύστημα του συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από 
την IAAF (IAAF tested) 
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