ΑΙΤΗΣΗ
ελέγχου αντοχής σε θλίψη

δοκιμίων σκυροδέματος
ΟΝΟΜ/ΜΟ
(επιβλέπων ή εκπρόσωπός του)

σκοπός παρασκευής δοκιμίων
(μελέτη σύνθεσης, έλεγχος συμβατικής
αντοχής, προσδιορισμός πορείας αντοχής κλπ.)

ιδιότητα/σχέση με το έργο για το οποίο
ζητείται ο έλεγχος:
Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
E-MAIL:
•

Ο πελάτης επιθυμεί να παρευρίσκεται στις
δοκιμές

•

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ο πελάτης επιθυμεί να του αποσταλούν τα
αποτελέσματα με:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

•
•

E-MAIL

Ο πελάτης δηλώνει ότι τα δοκίμια έχουν
ληφθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
ΚΤΣ’16
Ο πελάτης ενημερώθηκε προφορικά ό,τι ως
προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους,
τα προσκομισθέντα δοκίμια είναι:
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

•

Ο πελάτης επιθυμεί να δοθεί δήλωση
συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων
ΝΑΙ
ΟΧΙ

•

Ο πελάτης συμφωνεί με τον Κανόνα
Απόφασης που έχει υιοθετήσει το
Εργαστήριο
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54248, Τ.Θ. 17045, Θεσσαλονίκη
Παρακαλούμε να ελεγχθεί η αντοχή σε θλίψη -σύμφωνα με τον Κανονισμό
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ’16)-, των δοκιμίων σκυρ/τος που
προσκομίσαμε στο Εργαστήριο στις .......... και να μας γνωρίσετε τα
αποτελέσματα της αντοχής τους.
Συνημμένα υποβάλλουμε το υπ’ αριθμ. ………….Δελτίο Αποστολής και το
Έντυπο Παραλαβής Σκυροδέματος (Πίν. Παραρτήμ. ΠΒ4-ΚΤΣ’16).

Έργο:
Θέση Δειγματοληψίας:
Ανάδοχος:
Επιβλέπουσα Υπηρεσία:
Επιβλέπων Μηχανικός:

Κατηγορία σκυροδέματος
Αντοχή/Έκθεση/Κάθιση/Dmax
Πρόσθετα/Τρόπος συμπύκνωσης:
Κωδ.
δοκιμ.

Θέση
διάστρωσης

Ημερ/νία και ώρα
δειγματοληψίας

Κάθιση
(mm)

Αρ. Οχημ.
Αρ. Δελτ. Αποστ.

Παρακαλούμε αναφέρετε τον Κανονισμό ή το
Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο επιθυμείτε να
δοθεί η συμμόρφωση
•
δήλωση συμμόρφωσης των
αποτελεσμάτων θα γίνεται όταν τα δοκίμια
είναι συμβατικά
•
εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης των
αποτελεσμάτων: 5 ημέρες μετά τη θραύση

Συνολική ημερήσια ποσότητα διαστρωθέντος
σκυροδέματος (βαρέλες και m3):

Παρατηρήσεις:

Εταιρεία Σκυροδέματος:
Εργοστασιακό σκυρόδεμα με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής
Εργοστασιακό σκυρόδεμα χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής
Εργοταξιακό σκυρόδεμα
Τη δειγματοληψία έκανε ο
ΟΝΟΜ/ΜΟ:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΏΡΑ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (μηχανικός/εργοδηγός κλπ):
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
(επίβλεψη/ανάδοχος κλπ):
Τη μεταφορά τους στο Εργαστήριο έκανε ο
ΟΝΟΜ/ΜΟ:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΏΡΑ:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (μηχανικός/εργοδηγός κλπ):
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
(επίβλεψη/ανάδοχος κλπ):

Κοινοποίηση σε:

Ο πελάτης στις…...........................(ημερ/νία)
ζήτησε επιπλέον τα εξής:

Ημερ. θραύσης
ή Ηλικία δοκιμ.

Από πόσες βαρέλες έγινε η δειγματοληψία:
Τρόπος συντηρήσεως των δοκιμίων μέχρι τη
μεταφορά τους στο Εργαστήριο:

Ο αιτών
(Ονοματεπώνυμο ή σφραγίδα και υπογραφή)

τιμή για 6 δοκίμια: 24,66 € [Κωδ. 1420489001]+0,74€ [Κωδ. 1110489001]+0,15€ [Κωδ. 1110403001]=25,55 €
Κωδ. ηλεκτρονικού παραβόλου: 8116
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