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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ  ΤΑΠΗΤΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ορισµός 

Συνθετικό τάπητα ονοµάζουµε το προϊόν της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για την 
επικάλυψη ανοικτών στίβων, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά υλικά που χρησιµοποιούνται ακόµη και 
σήµερα σε πολλές περιπτώσεις, όπως το νταµαρόχωµα, το κουρασάνι, η σκωρία ατµολεβητών  ακόµη και 
ο χλοοτάπητας, µε σκοπό οι στίβοι να µπορούν να χρησιµοποιούνται µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, 
να µειώνονται οι ανάγκες συντήρησης και παράλληλα να βελτιώνονται οι επιδόσεις των αθλητών. Για τον 
τελευταίο ειδικά λόγο έχει καθιερωθεί από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισµού (IAAF)  η 
υποχρεωτική επίστρωση οποιουδήποτε στίβου που προορίζεται για επίσηµους αγώνες µε το παραπάνω 
προϊόν. 

 

1.2. Αντικείµενο 

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται, στις κατηγορίες των συνθετικών ταπήτων επικάλυψης ανοικτών στίβων, 
από άποψη υδροπερατότητας, στη σύνθεσή τους από ποιοτική αλλά και ποσοτική άποψη (δηλαδή ποια 
υλικά συµµετέχουν στην κατασκευή τους και σε ποιες ποσότητες), στις κατηγορίες βιοµηχανοποιηµένων ή 
κατασκευαζόµενων επί τόπου  συνθετικών ταπήτων, στις υποβάσεις πάνω στις οποίες είναι δυνατή η 
εφαρµογή τους και στον τρόπο – υλικά κατασκευής αυτών των υποβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προδιαγραφών των υλικών και των µεγίστων επιτρεποµένων ανοχών επιπεδότητας και τέλος  στις 
προδιαγραφές που πρέπει να πληροί οποιοσδήποτε συνθετικός τάπητας συµπεριλαµβανοµένων και των 
µεγίστων επιτρεπόµενων ανοχών επιπεδότητας της επιφάνειας χρήσης του. 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ Υ∆ΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Οι  συνθετικοί τάπητες επικάλυψης ανοικτών στίβων χωρίζονται από άποψη υδροπερατότητας στις εξής 
κατηγορίες: 

2.1. Στους µη υδροπερατούς συνθετικούς τάπητες 

2.2. Στους υδροπερατούς τάπητες µε συντελεστή απορρόφησης ύδατος τουλάχιστον 0.1 cm/sec., η 
τοποθέτηση των οποίων καθιστά αναγκαία την κατασκευή  κατάλληλης αποστραγγιστικής υπόβασης, 
πέρα από τους τυχόν αναγκαίους αποδέκτες συλλογής των επιφανειακά απορρεόντων οµβρίων (π.χ. 
φρεάτια ή περιµετρικό κανάλι). 

 

 

3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ 
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Τα υλικά  που συµµετέχουν συνήθως στη σύνθεση ενός συνθετικού τάπητα είναι: 

3.1. Το λάστιχο, το ανακυκλωµένο λάστιχο, ή το βουλκανισµένο  λάστιχο µε µορφή κόκκων, µαύρου 
συνήθως χρώµατος. 

3.2. Η πολυουρεθάνη (P.U.) είτε µε µορφή κόκκων, είτε µε µορφή στεγανής στιβάδας ερυθρού, 
ερυθρόφαιου συνήθως ή οποιουδήποτε άλλου χρώµατος. 

3.3. Οι κόκκοι ειδικού ελαστικού (E.P.D.M.) ερυθρού, ερυθρόφαιου συνήθως χρώµατος ή και 
οποιουδήποτε άλλου χρώµατος που καθιστούν αντιολισθηρή την επιφάνεια χρήσης ενός συνθετικού 
τάπητα, και τέλος 

3.4. Η κόλλα, συνήθως πολυουρεθάνης, που χρησιµεύει για την συγκόλληση των κόκκων της παραγρ. 3.1. 
και τη δηµιουργία αντίστοιχης στρώσης ή για την συγκόλληση ενός προκατασκευασµένου συνθετικού 
τάπητα στην κατάλληλη υπόβαση. 

Ανάλογα µε το ποσοστό που τα υλικά των παραγράφων 3.1. και 3.2. συµµετέχουν στην κατασκευή 
ενός συνθετικού τάπητα,  οι τάπητες διακρίνονται στις ακόλουθες  βασικές κατηγορίες. 

3.4.α. Στους συνθετικούς τάπητες που αποτελούνται σχεδόν καθ’ ολοκληρία από κόκκους 
ανακυκλωµένου λάστιχου ή κόκκους E.P.D.M συνδεδεµένους συνήθως µε κόλλα 
πολυουρεθάνης (P.U) και µε χρωµατισµό της επιφάνειας χρήσης τους µε βαφή 
πολυουρεθάνης στην επιθυµητή  απόχρωση. Την αντιολισθηρή επιφάνεια χρήσης αυτών των 
συνθετικών ταπήτων αποτελούν οι κόκκοι της ίδιας της µάζας τους και τα κενά που υπάρχουν 
ή και κόκκοι E.P.D.M. µε µορφή σκόνης που ενσωµατώνονται  στην τελική  σφραγιστική βαφή 
P.U. 

Με την παραπάνω δοµή κατασκευής, κατασκευάζονται συνήθως οι υδροπερατοί ή οι 
περιορισµένα υδροπερατοί  συνθετικοί τάπητες (ανάλογα µε τα κενά, µικρά ή µεγάλα µεταξύ 
των κόκκων λάστιχου ή E.P.D.M και της υδροπερατότητας της τελικής πολυουρεθανικής 
βαφής της επιφάνειας χρήσης τους). 

Οι τάπητες αυτοί είναι οι πλέον οικονοµικοί και χρησιµοποιούνται για επικάλυψη ανοικτών 
στίβων προπόνησης, στίβων για αγώνες τοπικού επιπέδου, έχοντας όµως ανάγκη αυξηµένης 
συντήρησης, ώστε τα κενά µέσω των οποίων γίνεται η απορροή των οµβρίων να παραµένουν 
κατά το δυνατόν ανοικτά και ανανέωσης της βαφής της επιφάνειας χρήσης τους (για όσους 
τάπητες ο χρωµατισµός είναι επιφανειακός και όχι ενσωµατωµένος στη µάζα των κόκκων) 
επειδή η αναπόφευκτη φθορά από τη χρήση δηµιουργεί αντιαισθητικό αποτέλεσµα. 

3.4.β. Στους συνθετικού τάπητες 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  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.). 

3.4.γ. Στους συνθετικούς τάπητες των οποίων 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.). 
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4. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ) ΚΑΙ ΧΥΤΟΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (IN SITU)  
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ 

Οι συνθετικοί τάπητες  επικάλυψης ανοικτών στίβων, ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής και διάστρωσής 
τους, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

4.1.  Στους χυτούς επι τόπου του έργου (in situ) συνθετικούς τάπητες. 

4.2.  Στους πλήρως  προκατασκευασµένους (βιοµηχανοποιηµένους) συνθετικούς τάπητες που 
τοποθετούνται πάνω στην ήδη έτοιµη υπόβαση, κολλητοί µε πολυουρεθανικές ή αντίστοιχης 
αντοχής κόλλες και 

4.3.  Στους συνθετικούς τάπητες µικτής κατασκευής, τµήµα των οποίων-συνήθως ή κάτω στιβάδα- είναι 
προκατασκευασµένο και τοποθετείται κολλητό, όπως οι τάπητες της προηγούµενης παραγράφου 
και το υπόλοιπο τµήµα, συµπεριλαµβανοµένης και της αντιολισθηρής επιφάνειας χρήσης τους, χυτό 
επι τόπου του έργου (in situ) πάνω στο ήδη κολληµένο προκατασκευασµένο τµήµα. 

 

5. ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ  

Οι συνθετικοί τάπητες επικάλυψης ανοικτών στίβων, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως προκύπτει και 
από τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, τοποθετούνται πάνω σε υπόβαση ασφαλτοτάπητα. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η τοποθέτησή τους πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεµα ή µωσαϊκό, 
συνήθως όταν η κατασκευή ασφαλτοτάπητα για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή. 

Η Γ.Γ.Α. έχει χρησιµοποιήσει σαν υπόβαση εφαρµογής των συνθετικών ταπήτων που µέχρι σήµερα έχει 
κατασκευάσει, ασφαλτοτάπητες επιλέγοντας κυρίως, συνθετικούς τάπητες µη υδροπερατούς και χυτούς 
επι τόπου ή πλήρως προκατασκευασµένους. 

Στη συνέχεια  λοιπόν περιγράφεται ο τρόπος κατασκευής και οι σχετικές προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρηθούν, προκειµένου να υλοποιηθεί η υπόβαση ενός συνθετικού τάπητα, όπως αυτή κατασκευάζεται 
στα έργα της Γ.Γ.Α. 

5.1.  Στην πρώτη φάση εκτελούνται οι χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) µε µέγιστες 
επιτρεπόµενες ανοχές + 2 εκατοστών από τις στάθµες που καθορίζει η µελέτη. 

5.2.  Στη συνέχεια και ανεξάρτητα από την ποιότητα του εδάφους διαστρώνεται θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 
0.280 του Υ∆Ε, σε στρώσεις σταθερού πάχους 20 εκατοστών, µε µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 2 
εκατοστών, σε εφαρµογή ευθύγραµµου πήχυ 4 µέτρων και σε οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην 
επιφάνειά του. 

5.3.  Ακολούθως διαστρώνεται θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0.155 του Υ∆Ε, σε στρώση σταθερού πάχους 
10 εκ. µε µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 1 εκ. σε εφαρµογή ευθύγραµµου πήχυ 3 µέτρων και σε 
οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην επιφάνειά του. 

5.4.  Μετά την κατασκευή των δύο παραπάνω στρώσεων, που αποτελούν την υπόβαση των ασφαλτικών 
ταπήτων, κατασκευάζεται η πρώτη στρώση ασφαλτικού τάπητα Α265 Β ή Γ, σταθερού πάχους 5 
εκατοστών, µε µέγιστη επιτρεπόµενη ανοχή 0,4 εκατοστά σε εφαρµογή ευθύγραµµου πήχυ 4 
µέτρων και σε οποιαδήποτε διεύθυνση πάνω στην επιφάνειά του και 

5.5.  Τέλος κατασκευάζεται η δεύτερη στρώση ασφαλτικού τάπητα Α 265 Β Γ σταθερού πάχους 3,5 
εκατοστών, πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί ο συνθετικός τάπητας, η επιφάνεια της οποίας δεν 
θα παρουσιάζει ανοχές µεγαλύτερες από 0,4 εκ. , όταν πάνω σ’αυτήν και σε οποιαδήποτε διεύθυνση 
εφαρµόζεται πήχυς απολύτως ευθύγραµµος, µήκους 4 µέτρων. 

 

6. 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 
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(απόσβεση των κρουστικών δυνάµεων που ενεργούν στον αθλούµενο σαν αποτέλεσµα της απόδοσης του 
συνθετικού τάπητα). 

Η εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριµένων 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). 

Στο σκαρίφηµα Ι δίνεται ένα παράδειγµα σχηµατισµού των κλίσεων, και εάν είναι αναγκαίο η κλίση στο 
ηµικύκλιο µπορεί να διαφοροποιηθεί σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται 
σ’ αυτήν την περιοχή. 

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. 

 

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 + 10ο C  

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 20ο C 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 
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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 

 

(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 

Η αναπήδηση της µπάλας πρέπει να είναι τουλάχιστον 90% στη δοκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο 
DIN 6.2.5. 
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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. 

 

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 µικρότερο 
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από 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. 

 

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 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. 
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7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

7.1. Χρήση 

7.1.1. Αθλητική Χρήση 

Όταν οι συνθετικοί τάπητες χρησιµοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς, οι αθλούµενοι πρέπει να κάνουν 
χρήση των καταλλήλων για το αντίστοιχο άθληµα αθλητικών παπουτσιών. 

Όταν χρησιµοποιούνται αθλητικά  παπούτσια µε καρφιά (spikes),  το µήκος των καρφιών δεν πρέπει να 
ξεπερνά  τα 6 χιλ. Στους διαδρόµους φοράς ακοντισµού τα παραπάνω καρφιά δεν πρέπει  να έχουν µήκος 
µεγαλύτερο από 9 χιλ. Η χρησιµοποίηση αθλητικών παπουτσιών µε καρφιά που έχουν µήκος µεγαλύτερο 
από 6 ή 9 χιλ. µπορεί να επιτραπεί µόνον µετά από έγκριση του αρµόδιου για την χρήση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων οργάνου. 

Οι αθλούµενοι ή οι παίκτες δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πάνω στον συνθετικό τάπητα έγχρωµα 
προσωρινά σηµάδια, που είτε είναι δύσκολο να σβηστούν, είτε ενεργούν σαν διαλύτης του υλικού του 
συνθετικού τάπητα. 

 

7.1.2. Μη αθλητική χρήση 

Πάνω στους συνθετικούς τάπητες  επιτρέπεται να κινηθούν αυτοκίνητα ή άλλα οχήµατα, µόνον σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. για λόγους συντήρησης ή άλλες συναφείς εργασίες) και αυτό επειδή η 
υπερβολική και επαναλαµβανόµενη προσβολή ορισµένων περιοχών των συνθετικών ταπήτων από 
σταγόνες ορυκτελαίων, απότοµες εκκινήσεις ή σπιναρίσµατα τροχών, µπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
βλάβη στους τάπητες και να επηρεάσει την αθλητική τους συµπεριφορά. 

Έτσι, το συνολικό βάρος, των πάσης φύσεως οχηµάτων δεν πρέπει να ξεπερνά τους 5 τόνους και το µέσο 
φορτίο για κάθε τροχό τους 2 τόνους. Πέρα απ’ αυτό, επιτρέπεται να κινηθούν µόνον οχήµατα που 
διαθέτουν τροχούς µε αεροθαλάµους. 

Όταν σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. στα µεγάλα στάδια), επιβάλλεται να κινηθούν βαρειά οχήµατα, τότε οι 
συνθετικοί τάπητες πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται µε σανίδες ή µεταλλικές πλάκες. 

 

7.2. Συντήρηση 

Προκειµένου να διατηρούνται οι λειτουργικές για αθλητικούς σκοπούς ιδιότητες των συνθετικών ταπήτων, 
είναι ανάγκη να γίνεται κανονική επιθεώρηση και συντήρησή τους. 

Η φύση και η έκταση των απαιτουµένων εργασιών συντήρησης , εξαρτάται ιδιαίτερα, από τον βαθµό της 
ατµοσφαιρικής µόλυνσης (π.χ. γειτνίαση µε βιοµηχανία), την κατάσταση των παρακείµενων 
εγκαταστάσεων (π.χ. σκάµµατα αλµάτων, επιφάνειες πρασίνου) και την προσβολή από άλγη, βρύα, γύρη 
και πεσµένα φύλλα δένδρων). 

 

7.2.1. Καθαρισµός 

Οι λερωµένοι συνθετικοί τάπητες, πρέπει να καθαρίζονται µε σκούπες ή µε µηχανήµατα καθαρισµού όπου 
είναι δυνατόν (πλύσιµο µε νερό και βούρτσισµα ή καθάρισµα µε αφρό). Στην περίπτωση ελαιώδους ρύπου 
(π.χ. ελαιοκηλίδες), πρέπει να προστίθεται στο νερό ένα χηµικό απορρυπαντικό, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και τις συστάσεις του κατασκευαστικού οίκου του συνθετικού τάπητα. 

Μετά τον καθαρισµό ενός συνθετικού τάπητα µε προσθήκη στο νερό απορρυπαντικού, πρέπει να 
εξασφαλισθεί ότι δεν έχουν παραµείνει χηµικά κατάλοιπα, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ασφαλή 
από οποιαδήποτε άποψη χρήση του. 

 

7.2.2. Στέγνωµα 
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Οι µη υδροπερατοί συνθετικοί τάπητες, µπορούν να στεγνώνονται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µετά από 
ισχυρή βροχή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αγώνων, µε τη χρήση κυλίνδρων από αφρώδες απορροφητικό 
υλικό (π.χ. σφουγγάρι) ή αντίστοιχων για τον σκοπό αυτό µηχανηµάτων. 

 

7.3. Επισκευές 

Οι οποιεσδήποτε εκτεταµένες επισκευές θα πρέπει να γίνονται, σαν βασική αρχή, από τον κατασκευαστή 
του συνθετικού τάπητα. Στην περίπτωση επισκευών µικρότερης έκτασης, είναι δυνατόν να επισκευαστούν 
µικρά τµήµατα του τάπητα, από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, και εξοπλισµένο µε σετ 
µικροεπισκευών, που έχει προµηθεύσει ο κατασκευαστής του συνθετικού τάπητα. 

Οι συνθετικοί τάπητες µε σφραγιστική στρώση ή τελική στρώση επικάλυψης, ανάλογα µε το βαθµό φθοράς 
που εµφανίζουν από τη χρήση, απαιτούν επανασφράγιση ή επανεπικάλυψη. 

 

Σεπτέµβριος 2001 

 
 
 

Ο Μελετητής 
 
 
 

Παναγιώτης Κεραµίδας 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α 

 

 
 

Ο Προϊστάµενος 
 
 
 

Παναγιώτης Κεραµίδας 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α 

 

Θεωρήθηκε, 
Αθήνα Σεπτέµβριος  2001 

Ο ∆ιευθυντής 
 
 

α.α. 
Αικ. Χατζάκου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ2/Α 
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