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Στην Τεχνική Προδιαγραφή προστίθεται Παράρτηµα "Π" όπως το
συνηµµένο όµοιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
"Π"
Ειδικές Απαιτήσεις για το Ύφασµα Νάιλον, Μαύρο

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο
ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Π" ΣΤΗΝ
ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ
NYLON, ΜΑΥΡΟ
Χρήσεις: Κατασκευή φοντίου αρβυλών θερµών – υγρών κλιµάτων
1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ
Βάρος σε g/m2
1. (µε προσθήκη της εµπορικά νόµιµης
υγρασίας)
∆υναµοµετρική Αντοχή (σε N)
2.
Στήµονας :
∆υναµοµετρική Αντοχή (σε N)
3.
Κρόκη:
Σταθερότητα διαστάσεων κατά
4.
µήκος (σε %):
Σταθερότητα ∆ιαστάσεων κατά
5.
πλάτος (σε %):
6. Πυκνότητα στήµονα (κλωστές/cm):
7. Πυκνότητα κρόκης (κλωστές/cm):
8. Ύφανση:
Τίτλος Nylon νηµάτων:
9.
(στήµονας και κρόκη)
10. pΗ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
290 - 320 σε g/m2
min

2220 N

min

1330 N

max

3%

max

2%

min
min

14
11
ΑΠΛΗ 1/1
1000 Denier

min

4,5 – 8,5
NAYLON (PA) 6.6 ή 6 υψηλής
συνεκτικότητας συνεχείς ίνες
(filaments)
ΜΑΥΡΟΣ
(Η
ακριβής
απόχρωση όπως καθορίζεται
στο επίσηµο δείγµα)
Το ύφασµα πρέπει να είναι
καλά καθαρισµένο, βαµµένο
και θερµοφιξαρισµένο

min

4-5

11. Πρώτη ύλη κατασκευής:
12. Χρωµατισµός υφάσµατος
13. Φινίρισµα
14.

Σταθερότητα χρωµατισµού
τριβή (Υγρή – ξηρή):

στην

2. Σηµειώσεις
2.1 Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωµάτων που ενδέχεται να
απελευθερώσουν µε αναγωγική διάσπαση µίας ή περισσότερων αζωοµάδων,
µίας ή περισσότερες από τις αρωµατικές αµίνες, που αναφέρονται στους
νόµους Φ.Ε.Κ 166/Α/17.11.1983, Φ.Ε.Κ 1045/Β/29.07.2003 και Φ.Ε.Κ
1283/Β/23.08.2004 (και τις τυχόν τροποποιήσεις τους), σε ανιχνεύσιµες
συγκεντρώσεις σύµφωνα µε τις µεθόδους που καθορίζονται σε αυτούς.
2.2 Ο προµηθευτής για κάθε τµηµατική παράδοση υφάσµατος πρέπει να
προσκοµίσει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο
πρωτόκολλο:

2.2.1 Πιστοποιητικό του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου
εργαστηρίου του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα ή άλλου εργαστηρίου
διαπιστευµένου µε ISO 17025, στο οποίο να φαίνεται ότι το παραδιδόµενο
ύφασµα καλύπτει τις απαιτήσεις των παραπάνω νόµων σε ότι αφορά τα
Αζωχρώµατα.
2.2.2 Αντίγραφο του ISO 17025 του εργαστηρίου που εξέδωσε το
παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή
άλλο εργαστηρίο του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα) στο οποίο να φαίνεται ότι
αυτό είναι διαπιστευµένο να διενεργεί τους προβλεπόµενους από τους υπόψη
νόµους ελέγχους.
2.2.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το υπόδειγµα της Προσθήκης
“1’’ του παρόντος Παραρτήµατος στην οποία να δηλώνεται ότι το
προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό αφορά την συγκεκριµένη παράδοση
υφάσµατος.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Βάρος σε g/m2
1 (µε προσθήκη της εµπορικά νόµιµης
ISO 3801:1977
υγρασίας)
Υ-353 ή ISO 13934-01 (1999) ή ASTM D
∆υναµοµετρική Αντοχή (σε N)
2
5034
Στήµονας :
Υ-353 ή ISO 13934-01 (1999) ή ASTM D
∆υναµοµετρική Αντοχή (σε N)
3
5034
Κρόκη:
Σταθερότητα ∆ιαστάσεων κατά Υ-353 - ISO 13934-2 :1999 ή ASTM D50344
95
µήκος(σε %):
Σταθερότητα ∆ιαστάσεων κατά Υ-353 - ISO 13934-2 :1999 ή ASTM D50345
95
πλάτος (σε %):
6 Πυκνότητα στήµονα (κλωστές/cm):
FTMS-191A METHOD 5050 (1978)
7 Πυκνότητα κρόκης (κλωστές/cm):
FTMS-191A METHOD 5050 (1978)
8 Ύφανση
Οπτικά
9. Τίτλος νηµάτων
FTMS-191A METHOD 2811 (1978) ή ISO
10. pΗ
3071 (2006)
Πρώτη
ύλη
κατασκευής
12.
Χηµική Ανάλυση (Μικροσκόπιο)
υφάσµατος
13. Χρωµατισµός υφάσµατος
Οπτικά
14. Φινίρισµα
Οπτικά
15. Σταθερότητα χρωµατισµού στην
Υ-335 ή ISO 105X12
τριβή (Υγρή – ξηρή):

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο Γρ.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ‘’1’’ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Π"
ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124/3-2011
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ
:

ΤΚ
:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Είµαι νόµιµος εκπρόσωπος της _____________________(5)_________________
και εξουσιοδοτηµένος για υπογραφή σχετικών συµβάσεων.
2. Το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό εργαστηριακών ελέγχων µε ηµεροµηνίες
___/___/______
που
εξεδόθησαν
από
το
(ή
τα)
εργαστήρια
________________(6)______________________ αφορούν το προσκοµιζόµενο ύφασµα,
µε αριθµό ∆ελτίου Αποστολής _______(7)_____________, η παράδοση του οποίου
γίνεται
σε
εκτέλεση
της
σύµβασης
_______(8)__________
του
___________(9)______________________.

(4)
Ηµεροµηνία:
……/….…./20……
Ο – Η ∆ηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του
δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει
τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι
10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη
της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
(5) Αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας ή της επιχείρησης.
(6) Αναγράφεται ο τίτλος – το όνοµα του εργαστηρίου όπως αναγράφεται και
στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό.
(7) Αναγράφεται ο Αριθµός και η ηµεροµηνία του ∆ελτίου Αποστολής.
(8) Αναγράφεται ο αριθµός και το έτος της Σύµβασης.
(9) Αναγράφεται ο φορέας µε τον οποίο υπεγράφη η σύµβαση ΠΧ. Υπουργείο
Ανάπτυξης.

