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Η προμήθεια αυτή αφορά στην αγορά χρωμάτων και υλικών για τις ανάγκες συντήρησης τόσο των 

Δημοτικών κτιρίων, των σχολικών κτιρίων όσο και άλλων κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο. 
Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις 

υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο. 
Επισημαίνεται ότι τα χρώματα και τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά από τον προμηθευτή (ανάλογα με 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης μαζί του, μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα από τη στιγμή που θα ζητηθούν ή μπορεί να γίνει και ολοκληρωτική παράδοση.  

 

Εγγύηση: 

Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση 1 (ένα ) χρόνο. 

Πιστοποίηση:  

Όλα τα προϊόντα θα είναι κατασκευασμένα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο CE ή θα 

είναι πιστοποιημένα από Ελληνικό φορέα. Πιστοποίηση θα πρέπει να φέρει ο προμηθευτής για όλα τα 

χρώματα. 

Η επιλογή του τύπου των ρολών και των κονταροπίνελων σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

  

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Ακρυλικό πλαστικό χρώμα εξωτερικού χώρου Α΄ποιότητας 
Εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, 
γυψοκονιάματα, τσιμεντοκονιάματα   κ.λπ 
Το παραπάνω προϊόν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα 
και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα) αντοχή στις 

κλιματολογικές καταπονήσεις. Να μην περιέχει στην σύνθεση του βαρέα μέταλλα, αμμωνία, 
φορμαλδεύδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών και 

σχολείων. Να είναι άοσμο και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. 

Πυκνότητα: 1.30-1.50 gr/ml 
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 0 oC 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ (Οριακή τιμή ΠΟΕ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75gr/lt (2007) και 30gr/lt(2010) 

Χρώμα:  λευκό 
Απόδοση : 11-13m2/lt 
 Οι συσκευασίες θα είναι σε πλαστικά δοχεία και το μέγεθος ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας 
(15 kg, 5 kg ή 1kg),  

Αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτου (λαδομπογιά) 
για εσωτερική – εξωτερική χρήση  

Χρησιμοποιείται για τη βαφή επιφανειών από ξύλο, μέταλλο και τοιχοποιία.  
Θα πρέπει να έχει μεγάλη πυκνότητα, ευκολία στην εφαρμογή του, αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και 



στο πλύσιμο, ισχυρή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος επιφανειών. Να έχει εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη 

καλυπτικότητα.  

Εμφάνιση: Γυαλιστερή ή ματ. 
Θεωρητική απόδοση: 14-48m2/lt 

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5 oC 
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ (Οριακή τιμή ΠΟΕ 

Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75gr/lt (2007) και 30gr/lt(2010) 
Να σχηματίζει ένα ελαστικό και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές αντοχές στην τριβή καθώς και στις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση. 
Να διατηρεί την ελαστικότητα, τον βαθμό στιλπνότητας και την φωτεινότητά του ακόμα και με την 

πάροδο του χρόνου. 
Να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα. 
Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. 
Απόχρωση κατόπιν αναγκών και επιλογής από την Υπηρεσία.      

Θεωρητική απόδοση (m2/l):  12 -18    Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5 °C 

Υδρόχρωμα  
Κόλλα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμη για χρήση σε οροφές εσωτερικών χώρων όπως μπάνια, κουζίνες, 
υπνοδωμάτια κ.λ.π. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Εμφάνιση: Ματ  
Απόδοση: 5-7 μ2 ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια 
Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή σε 1 έως 1 ½ ώρα. 
Απόχρωση:  Λευκό. 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά: 
Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία) 
Να παρουσιάζει εξαιρετική λευκότητα που διαρκεί, μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, 
Low VOC σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας  
Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα.   
 

 Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό ή κίτρινο. 
Χρώμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες κατάλληλο για διαγράμμιση οδών, χώρων στάθμευσης 
κ.λ.π . Πρέπει να έχει εξαιρετική πρόσφυση στην άσφαλτο, στο μπετόν σε σοβά αλλά και σε μεταλλικές 

επιφάνειες. Η φωτεινότητα του να παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες 

το αποτέλεσμα να είναι καλά ορατό. Πρέπει να έχει εξαιρετική αντοχή στην χρήση και στην τριβή, να 
μην μαυρίζει από τα ελαστικά των αυτοκινήτων τους καλοκαιρινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες. 
Τέλος να στεγνώνει γρήγορα έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και μετά από μια ώρα από 
την εφαρμογή του. Ειδική απόδοση χρώματος 1-1,4m2/lt. 
    
Διαλυτικό White Spirit 
 
Ειδικό διαλυτικό για αλκυδικά χρώματα και βερνίκια ενός ή δύο συστατικών οικοδομικής και 
βιομηχανικής χρήσης. Θα πρέπει να έχει άριστη διαλυτική ικανότητα και να δίνει πολύ καλή επιφάνεια. 
Να είναι κατάλληλο για χρήση με πιστόλι και πινέλο. Σε συσκευασία δοχείων.  
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