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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο επαγγελματικής κατάρτισης μονωτών-στεγανοποιητών περιλαμβάνει αναλυτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που στόχο έχει την απόκτηση από τους
καταρτιζομένους των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την εκτέλεση
εργασιών θερμομόνωσης σε εξωτερικούς τοίχους, δώματα και στέγες, καθώς και για τη
στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές και συνθετικές θερμοπλαστικές μεμβράνες, σε
νέα και υφιστάμενα κτίρια, βάσει των απαιτήσεων των εθνικών προτύπων μόνωσης και
στεγανοποίησης.
Η επιλογή των συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών, που αποτελούν τμήμα μόνο των εργασιών που περιγράφονται στο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ «Τεχνικός Μόνωσης
– Μονωτής», πραγματοποιήθηκε με βάση τη σπουδαιότητά τους στις πολιτικές της Ε.Ε. για
την εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου για την Πολιτική
της Συνοχής 2014-2020, συνεκτιμώντας και τη χρονική διάρκεια των 50 ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος.
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Summary
The educational handbook of professional training of insulation – waterproofing contractors, includes analytic educational content aimed to obtain the essential knowledge,
skills and competencies, that they are required for the implementation of work of thermal insulation in exterior walls, lofts and roofs, as well as for the roof waterproofing with
asphaltic and synthetic thermoplastics membranes, in new and existing buildings, based
on the requirements of national standards of insulation and waterproofing.
The selection of specific technical tasks, which are only part of the work described
in vocational profile of EOPPEP “Technician of Insulation – Insulation contractor”, was
based on their importance to EU policies for energy saving in buildings, in implementation of the National Strategic Reference Framework 2007-2013 and for the New Programming Period for Cohesion Policy 2014-2020, and also taking into account the duration of 50 hours of the training.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θερμομόνωση και η στεγανοποίηση αποτελούν δύο από τις βασικότερες εργασίες
για τη θωράκιση του κτιριακού περιβλήματος από τις καιρικές επιδράσεις, τη βελτίωση της
ποιότητας διαβίωσης και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι δύο αυτές εργασίες
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον
ορθό συνδυασμό τους, σε επίπεδο αλληλουχίας εργασιών και επιλογής υλικών. Κακές επιλογές στη στεγανοποίηση έχουν επιπτώσεις στη θερμομόνωση, όπως και η κακή θερμομόνωση μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της στεγανοποίησης. Υπό αυτή λοιπόν
την οπτική, μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε πως μια καλή στεγανοποίηση είναι
και μια «καλή θερμομόνωση» και το αντίστροφο.
Αυτός είναι και ένας από τους κυριότερους λόγους που το επάγγελμα του Τεχνίτη Μόνωσης στα κτίρια συμπεριλαμβάνει τόσο τις εργασίες στεγανοποίησης όσο και τις εργασίες θερμομόνωσης, ακριβώς διότι οι δύο αυτές εργασίες στις περισσότερες περιπτώσεις
πρέπει να εκτελούνται συνδυαστικά από τον ίδιο τεχνίτη. Επιπρόσθετα, με δεδομένο πως
η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού σχετίζεται και με θέματα πυροπροστασίας, ασφάλειας, ηχομόνωσης και παθητικού αερισμού της κατασκευής, η εργασία θερμομόνωσης
καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση ενός ευρύτερου συνόλου λειτουργικών
χαρακτηριστικών του κτιρίου.
Σήμερα, σε επίπεδο τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης και στεγανοποίησης, έχουν δημιουργηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ για τα δημόσια έργα μια σειρά από νέα εθνικά πρότυπα, τα οποία αφορούν τον
συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.
Ειδικότερα, το παρόν εκπαιδευτικό εγχειρίδιο εστιάζει σε εκείνες τις τεχνικές εργασίες
θερμομόνωσης και στεγανοποίησης που περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την άρτια κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού μονωτών-στεγανοποιητών, ώστε να αποτελέσουν το τεχνικό προσωπικό που θα εργαστεί στην επίτευξη των
εθνικών στόχων του 2020 για εξοικονόμηση ενέργειας, όσον αφορά τις ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις καθώς και στην κατασκευή νέων κτιρίων «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων και πιλοτής με Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) αποτελούν μία ολοκληρωμένη λύση για την επίτευξη
ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα
με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/EC, την εθνική νομοθεσία Ν.3661/08/2008
και το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04. Η νέα αυτή, για τα ελληνικά
δεδομένα, κατασκευαστική πρακτική εμπεριέχει πλήθος τεχνικών λεπτομερειών
και ειδικών απαιτήσεων, κρίσιμων για την επιτυχία της εφαρμογής. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις σχετικές δεξιότητες και ικανότητες εκτέλεσης των
σύνθετων εργασιών, βασική προϋπόθεση είναι η κατανόηση των τεχνικών όρων
και ορισμών, καθώς και των απαιτήσεων που εισάγει το εθνικό πρότυπο.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι, αφενός η κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών, προκειμένου να επικοινωνείς με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές των ΣΣΕΘ, και αφετέρου η ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζεις
τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου ξεχωριστά και να τις αντιστοιχίζεις στις απαιτήσεις των εργασιών του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του πρώτου κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να συνδυάζεις τους διάφορους τεχνικούς όρους με ακρίβεια.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις γενικές απαιτήσεις ποιότητας και απόδοσης του ΣΣΕΘ.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τα κριτήρια επιλογής βάσει των
απαιτήσεων κατασκευής του ΣΣΕΘ.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τις απαιτούμενες προκαταρκτικές
εργασίες επί των υποστρωμάτων του ΣΣΕΘ.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις γενικές απαιτήσεις
εκτέλεσης των εργασιών και τις απαιτήσεις που αφορούν εσένα.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας ΣΣΕΘ.
21

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
Υπόστρωμα
Οδηγός εκκίνησης
Κόλλα πρόσφυσης
Θερμομονωτικά υλικά
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
Αντίσταση θερμοπερατότητας
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών
Βύσματα μηχανικής στερέωσης
Υλικά ενίσχυσης ακμών
Αρμοκάλυπτρα
Προϊόντα σφράγισης
Στρώσεις επιχρίσματος
Νομικές απαιτήσεις για τα ΣΣΕΘ
Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΣΣΕΘ
Πυρασφάλεια
Ηχομόνωση
Αντοχές σε κρούση
Ηλιασμός και χρωματισμός
Έλεγχος και προετοιμασία υποστρωμάτων
Υποστρώματα παλαιών και νέων κτιρίων
Συνθήκες εφαρμογής
Υποχρεώσεις του τεχνίτη
Επιπεδότητα τελικής επιφάνειας
Έλεγχοι κατά την κατασκευή

Ενότητα 1.1: Όροι και ορισμοί
1.1.1: Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
Ο όρος Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωση, στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΣΕΘ,
αποτελεί τη μετάφραση του External Thermal Insulation Composite System (ETICS) που
χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιγράψει την εξωτερική θερμομόνωση
του κτιριακού περιβλήματος με τη χρήση θερμομονωτικών πλακών και επιχρισμάτων λεπτής στρώσης (Φωτ. 1).
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1. Υφιστάμενος εσωτερικός σοβάς
2. Οπτοπλινθοδομή
3. Θερμομονωτική πλάκα κατά προτίμη4.
5.
6.
7.
8.
9.

ση με πατούρα
Βύσματα στερέωσης
Στεγανοποίηση βάσης
Κόλλα πρόσφυσης
Οδηγός εκκίνησης
Βασική στρώση με οπλισμό
Τελική στρώση με αστάρι εμποτισμού

Φωτ. 1 Υφιστάμενος εξωτερικός σοβάς

Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά των ΣΣΕΘ είναι:
• Τα βασικά στοιχεία του συστήματος είναι η κόλλα, το θερμομονωτικό υλικό, οι στρώσεις επιχρίσματος μετά του οπλισμού.
• Αποτελείται από θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης
ή πετροβάμβακα, που τοποθετούνται επί των τοιχωμάτων, είτε με κόλληση, είτε/
και με μηχανικές διατάξεις στερέωσης, επενδύεται με λεπτό ενισχυμένο με οπλισμό
επίχρισμα και φέρει μια στρώση τελειώματος (διαφόρου υφής και χρώματος).
• Περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις και ειδικά εξαρτήματα για την εξασφάλιση της ένωσης του ΣΣΕΘ με τα διάφορα στοιχεία της όψης (ανοίγματα, λαμπάδες, ποδιές, πρέκια, ακραίες καταλήξεις κ.λπ.).
• Προορίζεται να προσδώσει στο τοίχωμα επί του οποίου εφαρμόζεται θερμομόνωση
και μια εμφάνιση (σύμφωνα με τις επιθυμίες του κυρίως έργου) και συγχρόνως να
συμβάλει στη στεγανότητα της όψης και στην προστασία των τοιχωμάτων από τις
κλιματικές καταπονήσεις.
• Δύναται να εφαρμοσθεί τόσο σε νέα όσο και σε υπάρχοντα τοιχώματα κτιρίων.
• Δεν συμμετέχει σε καμία περίπτωση στην ευστάθεια του τοιχώματος επί του οποίου
εφαρμόζεται.
• Ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η
εφαρμογή.

1.1.2: Υπόστρωμα
Ο όρος «υπόστρωμα» αναφέρεται σε έναν τοίχο:
• φέροντα ή μη φέροντα,
• νεόκτιστο ή παλαιό (με ή χωρίς σοβά, χρωματισμένο ή με επένδυση, π.χ. πέτρας),
• από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή,
• από σκυρόδεμα (χυτό επιτόπου ή προκατασκευασμένο),
• από κυψελοειδή τούβλα με βάση το τσιμέντο,
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• μεταλλικά ελάσματα,
• κοντραπλακέ θαλάσσης,
• τσιμεντοσανίδες,
κατάλληλα προετοιμασμένων, επί των οποίων πρόκειται να επικολληθεί ή/και να στερεωθεί μηχανικά το ΣΣΕΘ.

1.1.3: Οδηγός εκκίνησης
Χρησιμοποιούνται μεταλλικές διατομές όπως:
• Από αλουμίνιο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm προλακαρισμένου ή μη (Φωτ. 5).
• Από ανοξείδωτο χάλυβα 8/18 πάχους μεγαλύτερου του 0,4 mm.
• Από τιτανιούχο ψευδάργυρο πάχους μεγαλύτερου του 1 mm.

Φωτ. 5 Διατομές από γαλβανισμένη λαμαρίνα δεν επιτρέπονται.

1.1.4: Κόλλα πρόσφυσης
Πρόκειται για ρητινούχο υλικό στερέωσης του θερμομονωτικού με άριστη πρόσφυση στα
συνήθη υποστρώματα. Διατίθενται συνήθως σε μορφή:
• Ξηρού βιομηχανικού κονιάματος, έτοιμο προς ανάμειξη με την οριζόμενη από τον
κατασκευαστή ποσότητα νερού.
• Πολτώδη, έτοιμη προς χρήση, που δεν απαιτεί οποιαδήποτε άλλη προσθήκη υλικού.
• Πολτώδη που απαιτεί προσθήκη τσιμέντου.
• Αφρώδη σε φιάλες, έτοιμο προς χρήση, ειδικής πολυουρεθανικής σύστασης.

1.1.5: Θερμομονωτικά υλικά
Προκατασκευασμένα υλικά που φέρουν τη σήμανση CE και ειδική δήλωση συμμόρφωσης
για χρήση σε ΣΣΕΘ. Τα κυριότερα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ΣΣΕΘ είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (απλή και γραφιτούχα), η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας. Βασικά χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών υλικών είναι:
• Δηλωμένος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, λD (W/mK): Αποτελεί τη χαρακτηριστική ιδιότητα του μονωτικού που προσδιορίζει την ευκολία ή δυσκολία διάδοσης
της θερμότητας στο εσωτερικό του, όταν αυτό βρίσκεται σε στεγνή κατάσταση.
Χαμηλότερη τιμή λD υποδηλώνει καλύτερο θερμομονωτικό υλικό σε στεγνή κατάσταση. Η τιμή του λD είναι αυτή που λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς του
ΚΕΝΑΚ. Ο προσδιορισμός της τιμής λD πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
του ευρωπαϊκού προτύπου που αφορά το κάθε μονωτικό υλικό, που μπορεί να είναι
διαφορετικός σε κάθε υλικό. Για παράδειγμα το λD της εξηλασμένης πολυστερίνης,
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σε αντίθεση με άλλα μονωτικά, δηλώνει την τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μετά από τεχνητή γήρανση 25ετίας.
• Αντίσταση θερμοπερατότητας RD (m2K/W): Προσδιορίζει την ευκολία ή δυσκολία
διάδοσης της θερμότητας στο εσωτερικό ενός θερμομονωτικού υλικού συγκεκριμένου πάχους d (εκφρασμένο σε m), όταν αυτό βρίσκεται σε στεγνή κατάσταση,
δηλαδή RD = d/λd. Όσο μεγαλύτερο το πάχος του μονωτικού που χρησιμοποιούμε
σε ένα έργο, τόσο μεγαλύτερη θερμική αντίσταση αποκτούμε και τόσο καλύτερη
θερμομόνωση κατασκευάζουμε. Η επιλογή του πάχους μονωτικού γίνεται με βάση
τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας σχεδιασμού λΖ (W/mK): Αποτελεί τη χαρακτηριστική ιδιότητα του μονωτικού που προσδιορίζει την ευκολία ή δυσκολία διάδοσης
της θερμότητας στο εσωτερικό του, όταν αυτό πλέον βρίσκεται τοποθετημένο στην
κατασκευή όπου δύναται να επηρεάζεται από την υγρασία. Τα θερμομονωτικά υλικά, μετά την τοποθέτησή τους στην κατασκευή, δύναται να απορροφούν κάποια
υγρασία από τη συμπύκνωση των υδρατμών του αέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι
ορατό ούτε εύκολα αντιληπτό. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται στην κρύα εξωτερική
πλευρά του θερμομονωτικού, που ονομάζεται «σημείο δρόσου», και αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο συντελεστής λD και να μειώνεται η θερμομονωτική ικανότητα του υλικού. Αν και η τιμή σχεδιασμού λΖ δεν λαμβάνεται ακόμα υπόψη στους
υπολογισμούς του ΚΕΝΑΚ, εντούτοις αποτελεί σημαντική παράμετρο καθώς προσεγγίζει τις πραγματικές συνθήκες απόδοσης του μονωτικού στο κτίριο.
Ο υπολογισμός του λΖ ως προς την επίδραση της υγρασίας δίνεται από το πρότυπο ΕΝ ISO
10456:
λΖ = λD x efψ(ψ2-ψ1).
Όπου,
e ≈ 2.718 – σταθερά λογαρίθμου,
ψ2 = είναι η % κ.ο. δηλωμένη υδατοαπορρόφηση υδρατμών, WD(V), του μονωτικού,
ψ1 = 0 για στεγνό μονωτικό,
fψ = 2,4 για εξηλασμένη πολυστερίνη
fψ = 4 για διογκωμένη πολυστερίνη (απλή ή γραφιτούχα) και πετροβάμβακα
Αντίστοιχα υπολογίζεται και η θερμική αντίσταση σχεδιασμού RZ = d/ λΖ.
• Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών, μ: Αποτελεί τη χαρακτηριστική
ιδιότητα του υλικού που προσδιορίζει τη δυσκολία ή την ευκολία κίνησης των υδρατμών στο εσωτερικό του. Χαμηλότερη τιμή μ υποδηλώνει ευκολότερη κίνηση των
υδρατμών στο εσωτερικό ενός υλικού.
• Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, SD (m): Προσδιορίζει την ευκολία ή δυσκολία
κίνησης των υδρατμών στο εσωτερικό ενός υλικού συγκεκριμένου πάχους d (εκφρασμένο σε m), δηλαδή SD = μ x d. Όσο μεγαλύτερο το πάχος του μονωτικού που
χρησιμοποιούμε, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών αποκτούμε
και τόσο περισσότερο περιορίζουμε τη διαπνοή της κατασκευής μας.

Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)
H διογκωμένη πολυστερίνη (Φωτ. 2), γνωστή στην Ελλάδα και σαν «φελιζόλ», είναι ένα
αξιόπιστο ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό, το πλέον διαδεδομένο πανευρωπαϊκά και δοκιμασμένο στα ΣΣΕΘ.
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Παράγεται από κόκκους πολυστυρολίου, οι οποίοι είναι θερμοπλαστικοί. Με τη διόγκωσή τους, οι κόκκοι μεγαλώνουν και γίνονται σφαιρίδια, τα οποία διογκώνονται περισσότερο
και κολλούν μεταξύ τους. Η διογκωμένη πολυστερίνη παράγεται σε μεγάλα μπλοκ, τα οποία
κόβονται σε πλάκες. Το προωθητικό αέριο στη διογκωμένη πολυστερίνη είναι το πεντάνιο.

Φωτ. 2

Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι ένα λειτουργικά διαπνέον υλικό, που ανάλογα με την πυκνότητά της, ο συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών είναι μ=20-100.
Εκτός από την απλή διογκωμένη πολυστερίνη που αποτελεί ίσως την οικονομικότερη
επιλογή θερμομονωτικού υλικού για κατασκευή στα ΣΣΕΘ, είναι δυνατή η χρήση ειδικού τύπου με πρόσμειξη γραφίτη που παρέχει χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λd.

Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
Η τεχνική αδυναμία των παλαιότερων ετών για την παραγωγή πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης μεγάλου πάχους αποτέλεσε την κυριότερη αιτία που δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό
το σπουδαίο αφρώδες μονωτικό στα ΣΣΕΘ της Κεντρικής Ευρώπης, όπου και οι κανονισμοί
θερμομόνωση απαιτούσαν μεγάλα πάχη μόνωσης. Σήμερα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και
η δυνατότητα παραγωγής πλακών μεγάλου πάχους (έως και 22 cm) έφεραν την εξηλασμένη πολυστερίνη στο προσκήνιο και τη συναντάμε πλέον στα πιο μοντέρνα ΣΣΕΘ των
εταιρειών (Φωτ. 3).
Πρόκειται για προϊόν με τραχιά επιφανειακή ρομβοειδή διαμόρφωση ή πλανιαρισμένο
που εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση των υλικών συγκόλλησης και των επιχρισμάτων, ενώ
η ειδική του σύνθεση το καθιστά επίσης λειτουργικά διαπνέον μονωτικό με συντελεστή
αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ=50-100.

Φωτ. 3
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Ως θερμοπλαστικό υλικό, η εξηλασμένη πολυστερίνη επιδεικνύει εξαιρετική διαστατική
σταθερότητα σε μεταβολές της θερμοκρασίας και χάρη στην ιξωδοελαστική συμπεριφορά της απορροφά τάσεις παραμόρφωσης που προέρχονται από τα κτίρια χωρίς κανένα
πρόβλημα στα τελικά επιχρίσματα.
Είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά θερμομονωτικά υλικά, καθώς χαρακτηρίζεται
από την καθολική δομή κλειστών κυψελών διαμέτρου 50 μm, με πάχος τοιχωμάτων 1μm,
μόνο 3% του όγκου της πλάκας αποτελείται από τα τοιχώματα και το 97% περιέχει αδρανές αέριο, γεγονός που του προσδίδει:
• χαμηλή απορρόφηση νερού και επομένως εξαιρετικά σταθερότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σε βάθος χρόνου, και
• υψηλή μηχανική αντοχή, δηλαδή μεγαλύτερη αντοχή σε κρούση ή διάτρηση, μικρότερες απαιτήσεις για μηχανική στερέωση και δυνατότητα επικόλλησης επενδύσεων
λεπτής στρώσης (π.χ. πέτρα, πλακίδια κ.λπ.).
Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που παρέχει η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι
ότι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λd που αναφέρεται για το προϊόν αφορά τη
θερμομονωτική ικανότητα του μονωτικού μετά από τεχνητή γήρανση 25ετίας.

Πετροβάμβακας (SW)
Πρόκειται για ένα φυσικό ινώδες προϊόν που προέρχεται από πετρώματα. Ο τύπος πετροβάμβακα που χρησιμοποιείται στα ΣΣΕΘ είναι ειδικός (με πλεκτές ή κάθετες ίνες) προκειμένου να παρέχει υψηλές μηχανικές αντοχές. Οι πλάκες πετροβάμβακα έχουν εξαιρετική
διαστατική σταθερότητα, είναι χημικώς αδρανείς και οι ιδιότητές τους διατηρούνται αμετάβλητες στο χρόνο.

Φωτ. 4

Σύμφωνα με τα μοντέλα ανάλυσης κύκλου ζωής, ο πετροβάμβακας είναι ένα θερμομονωτικό υλικό με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι το πλέον διαπνέον θερμομονωτικό
υλικό για χρήση στα ΣΣΕΘ με μ=1, αποτελεί δε βασικό μονωτικό της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής καθώς ταυτόχρονα εξασφαλίζει:
• θερμομόνωση
• ηχομόνωση
• πυροπροστασία
• παθητικό αερισμό
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1.1.6: Βύσματα μηχανικής στερέωσης
Συνηθέστεροι τύποι βυσμάτων με ειδική πιστοποίηση για ΣΣΕΘ είναι:
• Τα βύσματα με οπή και πλαστικό καρφί για τη διόγκωση του άκρου του στελέχους,
κατάλληλα για τούβλα (Φωτ. 6).
• Τα βύσματα με οπή και μεταλλικό καρφί ή βίδα για τη διόγκωση του άκρου του στελέχους, κατάλληλα για οπλισμένο σκυρόδεμα (Φωτ. 7).

Φωτ. 6

Φωτ. 7

1.1.7: Υλικά ενίσχυσης ακμών
Συνήθως πρόκειται για πλαστικές διατομές από PVC σε συνδυασμό με πλέγμα ινών υάλου
στις άκρες. Χρησιμοποιούνται ως γωνιόκρανα (Φωτ. 8) και νεροσταλάκτες (Φωτ. 9).

Φωτ. 8

Φωτ. 9

1.1.8: Αρμοκάλυπτρα
Τα χρησιμοποιούμενα αρμοκάλυπτρα συνήθως αποτελούνται από μεμβράνη PVC και υαλόπλεγμα ενίσχυσης στα άκρα (Φωτ. 10). Πρέπει συγχρόνως:
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•
•
•
•
•

Να σχηματίζουν φράγμα από ανεμοβρόχι.
Να απορροφούν τυχόν κινήσεις μεταξύ των δύο άκρων της θερμομόνωσης.
Να μορφοποιούνται από υλικά μεγάλης αντοχής στο χρόνο.
Να αντέχουν σε διάφορες καταπονήσεις (κρούση διάτρησης).
Να αντέχουν οι διατάξεις στερέωσης εκατέρωθεν του αρμού.

Φωτ. 10

1.1.9: Προϊόντα σφράγισης
Χρησιμοποιούνται μαστίχες σιλικόνης ή πολυουρεθάνης ή ακρυλικές, με την προϋπόθεση
ότι είναι χημικά συμβατές με το υλικό της θερμομόνωσης και ότι προβλέπεται η επικαλυπτική προστασία τους ή ειδικές αφρώδεις αυτοδιογκούμενες ταινίες βάσει των προδιαγραφών του προμηθευτή (Φωτ. 11).

Φωτ. 11

1.1.10: Στρώσεις επιχρίσματος
Είναι το σύνολο των στρώσεων που εφαρμόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού περιλαμβανομένου και του οπλισμού:
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Βασική στρώση
Λεπτή στρώση πάχους 2-5 mm ανόργανου ή οργανικού επιχρίσματος στο πάχος της οποίας
ενσωματώνεται ο οπλισμός με τον οποίο εξασφαλίζονται οι μηχανικές αντοχές της στρώσης. Συνήθως παρουσιάζει την αυτή μορφή με την κόλλα πρόσφυσης ή είναι η ίδια κόλλα.

Οπλισμός
Πλέγμα από ίνες υάλου ή από συνθετικές ίνες ενσωματωμένο στο πάχος της βασικής
στρώσης, βάρους πλέγματος τουλάχιστον 145 gr/m2 με προστασία από τα αλκάλια, στην
περίπτωση χρήσης τσιμεντοειδών επιχρισμάτων και ειδικής πιστοποίησης (Φωτ. 12).

Φωτ. 12

Στρώση εμποτισμού (αστάρι) – εάν απαιτείται βάση προδιαγραφών του προμηθευτή
Πολύ λεπτή στρώση σε υγρή μορφή που εφαρμόζεται στη βασική στρώση για προετοιμασία της εφαρμογής της τελικής στρώσης.

Τελική στρώση
Πρόκειται για στρώση που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια του ΣΣΕΘ, με την οποία εξασφαλίζεται η προστασία έναντι των κλιματικών φαινομένων (ανεμοβρόχι-χιόνι) καθώς και
έναντι μικροοργανισμών και μυκήτων, και επιπλέον συμβάλλει στο διακοσμητικό τελείωμα
της επιφάνειας. Εφαρμόζεται στη βασική στρώση, με ή χωρίς τη στρώση εμποτισμού, αναλόγως της σύστασής της και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με τη στρώση τελειώματος
εξασφαλίζεται ο χρωματισμός και η λεία ή μη επιφάνεια των όψεων, αναλόγως της κοκκομετρίας του αδρανούς.

Ενότητα 1.2: Γενικές απαιτήσεις ποιότητας
1.2.1: Νομικές απαιτήσεις για τα ΣΣΕΘ
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε εμπορικού ΣΣΕΘ αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκρισή του, σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία ελέγχου αυτών κατά ETAG
004. H οδηγία αυτή αντιστοιχίζει τους ελέγχους με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που θέτει η
EEC/89/106 για τα δομικά υλικά και επιβάλλει σήμανση CE για τα ΣΣΕΘ. Μετά τη λήξη
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της υποχρεωτικότητας ελέγχου κατά ETAG 004, όλα τα νέα εμπορικά ΣΣΕΘ θα ελέγχονται
με νέο πρότυπο ΕΝ, που αντικαθιστά την ΕΤΑG 004 για τους ελέγχους των ΣΣΕΘ, και κάθε
εμπορικό ΣΣΕΘ θα συνοδεύεται από Δήλωση Απόδοσης και σήμανση CE βάσει του νέου
προτύπου ΕΝ. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τα δημόσια έργα:
• Είναι υποχρεωτική η παραπάνω πιστοποίηση και σήμανση των εμπορικών ΣΣΕΘ
με CE.
• Είναι η υποχρεωτική η κατασκευή των ΣΣΕΘ σύμφωνα με το κατασκευαστικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04.

1.2.2: Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΣΣΕΘ
Ο τεχνίτης πρέπει να κατανοεί τα κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε εμπορικού
ΣΣΕΘ που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΕ), καθώς αυτά σχετίζονται
με τις απαιτήσεις του έργου που θα εκτελέσει. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι:

Φυσικά χαρακτηριστικά
Η ΕΤΕ εκδίδεται και συνοδεύει το ΣΣΕΘ εφόσον καλύπτει μια σειρά από προκαθορισμένα
φυσικά χαρακτηριστικά που ορίζει η ETAG. Οι έλεγχοι αφορούν:
• Το μέτρο ελαστικότητας σε διάτμηση και την αντοχή σε διάτμηση
• Τη διαπερατότητα στους υδρατμούς του επιχρίσματος
• Την τριχοειδή απορρόφηση νερού από το επίχρισμα
• Την υγροθερμική συμπεριφορά του επιχρίσματος επί της θερμομονωτικής πλάκας
• Τις αντοχές πρόσφυσης του τοποθετούμενου με κόλληση ΣΣΕΘ
• Τις αντοχές πρόσφυσης κατόπιν γήρανσης του ΣΣΕΘ
• Την αντοχή στην ανεμοπίεση του ΣΣΕΘ
• Την αντοχή σε μετακίνηση του ΣΣΕΘ κατά το επίπεδό του
• Τις αντοχές του πλέγματος από ίνες υάλου που τοποθετούνται ως οπλισμός στο επίχρισμα
Οι εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται προσομοιάζουν σε μια 25ετή τεχνητή γήρανση του ΣΣΕΘ και η ΕΤΕ εκδίδεται εφόσον δεν έχουν παρατηρηθεί μεταξύ άλλων
φαινόμενα όπως:
• φουσκάλιασμα ή ρηγμάτωση της τελικής στρώσης,
• ρηγματώσεις που να συμπίπτουν με τους αρμούς μεταξύ των πλακών του θερμομονωτικού υλικού,
• αποκολλήσεις της βασικής στρώσης από τις θερμομονωτικές πλάκες,
• ρηγματώσεις που να επιτρέπουν το πέρασμα του νερού προς τη θερμομόνωση.
Ο τεχνίτης πρέπει να λάβει υπόψη του ότι, τόσο τα παραπάνω φυσικά χαρακτηριστικά
όσο και αυτά που περιγράφονται παρακάτω (συμπεριφορά στη φωτιά και σε καταπονήσεις από κρούσεις) επιτυγχάνονται εφαρμόζοντας:
• το σύνολο των συγκεκριμένων υλικών που περιγράφει η εκάστοτε εταιρεία που είναι
ιδιοκτήτρια της ΕΤΕ του ΣΣΕΘ,
• τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις ως προς την ποσότητα της κόλλας πρόσφυσης,
• τηρώντας τον αριθμό των βυσμάτων και της συγκεκριμένης διάταξης αυτών,
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• και, τέλος, τηρώντας τις καταναλώσεις και την αλληλουχία των στρώσεων του επιχρίσματος.

Η συμπεριφορά στη φωτιά
Στην ΕΤΕ γίνεται αναφορά και κατηγοριοποίηση ως προς τη συμπεριφορά του ΣΣΕΘ στη
φωτιά βάσει του προτύπου ΕΝ 13501-1. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι κατηγορίες ακαυστότητας.

Σε γενικές γραμμές τα ΣΣΕΘ με πετροβάμβακα κατατάσσονται στις υψηλότερες κατηγορίες ακαυστότητας, όπως π.χ. Α2-s1, d0 σε σχέση με τα ΣΣΕΘ με αφρώδη μονωτικά (EPS &
XPS) που κατατάσσονται σε χαμηλότερες κατηγορίες ακαυστότητας όπως π.χ. Β-s1, d0.
ΕΥΡΩΚΛΑΣΕΙΣ
ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ
ΦΩΤΙΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΠΝΩΝ
s1, s2, s3

ΔΙΑΣΤΑΛΑΞΗ ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
d0-d1-d2

A1

Άκαυστο

Δεν είναι απαραίτητο κανένα
τεστ

Δεν είναι απαραίτητο κανένα τεστ

A2

Άκαυστο

s1

Δεν εκλύεται καπνός ή
εκλύεται περιορισμένος
καπνός

d0

Δεν παράγονται κατά τα
πρώτα 10 λεπτά

B

Μειούμενα επίπεδα
απόδοσης
από την κλάση
αντίδρασης Β προς
την Ε

s2

Εκλύεται καπνός

d1

Περιορισμένη διαστάλαξη
πυρακτωμένου υλικού
σε λιγότερο από 10
δευτερόλεπτα

s3

Υψηλή έκλυση καπνού

d2

Υψηλή διαστάλαξη

E

Κανένα τεστ

E

Ουδεμία ένδειξη ή d2

C
D
E
F

Δεν δηλώθηκε καμία απόδοση
Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά βάσει των Ευρωκλάσεων
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Συμπεριφορά στις καταπονήσεις από κρούσεις
Η χρήση του κτιρίου με ΣΣΕΘ δεν πρέπει να είναι αιτία δημιουργίας ανωμαλιών στην όλη
δομή του ΣΣΕΘ. Στην ΕΤΕ του κάθε εμπορικού ΣΣΕΘ πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση
ως προς την αντοχή του σε κρουστικές καταπονήσεις που προέρχονται από τη χρήση. Η
κατάταξη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, γίνεται σε τρεις κατηγορίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) με βαθμιαία
πτώση των αντοχών που έχει το ΣΣΕΘ.
Κατηγορία

Προσδιορισμός

Ι

Ζώνη εύκολα προσπελάσιμη από το κοινό στη στάθμη εδάφους, υποκείμενη σε κρούση
από σκληρό σώμα αλλά μη υποκείμενη σε μη κανονική χρήση.

ΙΙ

Ζώνη εκτεθειμένη σε κρούση (χτυπήματα ή εκσφενδόνιση αντικειμένων) ως επί το
πλείστον έντονα, αλλά σε περιοχές κοινού, όπου το ύψος του ΣΣΕΘ περιορίζει την
έκταση της επαφής, ή σε χαμηλότερες στάθμες, όπου η προσπέλαση στο κτίριο
πραγματοποιείται από πρόσωπα με αίσθημα φροντίδας.

ΙΙΙ

Ζώνη που δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί από συνηθισμένες κρούσεις από
άτομα ή από αντικείμενα (εκσφενδόνιση).
Πίνακας 2: Κατηγορίες εκτεθειμένου σε κρούσεις του ΣΣΕΘ

Ενότητα 1.3: Κριτήρια επιλογής ΣΣΕΘ βάσει των απαιτήσεων κατασκευής
Το εθνικό κατασκευαστικό πρότυπο θέτει κριτήρια επιλογής του είδους του ΣΣΕΘ που σχετίζονται με την ανάγκη για πυρασφάλεια, ηχομόνωση, αυξημένη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, ανθεκτικότητα σε μεταβαλλόμενο ηλιασμό και χρωματισμό.

1.3.1: Πυρασφάλεια
Όταν απαιτείται αυξημένη παθητική πυροπροστασία στην κατασκευή χρησιμοποιείται
ΣΣΕΘ με πετροβάμβακα. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι:
• Πολυώροφα κτίρια κατοικιών και γραφείων
• Εξοχικές κατοικίες σε δασικό περιβάλλον
• Εκπαιδευτήρια
• Ξενοδοχεία
• Κτίρια εμπορικών δραστηριοτήτων
• Χώροι συνάθροισης κοινού
• Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
• Κτίρια σωφρονισμού
• Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πιλοτές.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η χρήση πετροβάμβακα εκτός
του ότι περιορίζει τη διάδοση της φωτιάς, προστατεύει τα
φέροντα στοιχεία του σκυροδέματος από σοβαρές ή ακόμα και ανεπανόρθωτες δομικές καταστροφές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αδυναμία επανακατοίκησης
και χρήσης του κτιρίου.
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1.3.2: Ηχομόνωση
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ΣΣΕΘ με πετροβάμβακα είναι το όφελος που προκύπτει
σε ό,τι αφορά την ηχομόνωση. Τα αφρώδη μονωτικά δεν συνεισφέρουν στην ηχομείωση
από τον αερόφερτο ήχο. Αντίθετα, ο πετροβάμβακας έχει υψηλό συντελεστή ηχοαπορρόφησης σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων, καθιστώντας το ΣΣΕΘ ιδανικό, ιδιαίτερα σε κατασκευές περιοχών με προβλήματα ηχορύπανσης όπως:
• Αστικά κτίρια με προσόψεις σε δρόμους έντονης κυκλοφοριακής κίνησης
• Κτίρια κοντά σε αεροδρόμια ή σιδηροδρομικούς σταθμούς.

1.3.3: Συμπεριφορά στις μηχανικές καταπονήσεις από κρούση και διάτρηση
Η επιλογή ΣΣΕΘ κατηγορίας Ι σε αντοχή σε κρούσεις είναι
θεμιτή όταν το έργο βρίσκεται σε δημόσιο χώρο και το
ΣΣΕΘ είναι εκτεθειμένο.
Επειδή σε έργα δημόσιου χαρακτήρα η απαίτηση για
πυροπροστασία συχνά προέχει, αλλά το ΣΣΕΘ με υψηλή
πυροπροστασία μπορεί να μην επιτυγχάνει την αντοχή της
κατηγορίας Ι, τότε είναι δυνατός ο συνδυασμός δύο ΣΣΕΘ.
Μια τέτοια περίπτωση είναι π.χ. τα σχολικά κτίρια
(Φωτ. 13), όπου για υψηλότερες μηχανικές αντοχές στο
κάτω τμήμα της κατασκευής και έως το ύψος ενός ανθρώπου, μπορεί να επιλεγεί ένα ΣΣΕΘ με αφρώδες μονωτικό (ΧPS ή EPS) κατηγορίας Ι και στο υπόλοιπο άνω
τμήμα μπορεί να τοποθετηθεί ΣΣΕΘ με πετροβάμβακα
υψηλής ακαυστότητας αλλά κατηγορίας αντοχής σε
κρούση ΙΙ.
Φωτ. 13

1.3.4: Ανθεκτικότητα σε μεταβαλλόμενο ηλιασμό και χρωματισμό
Από πλευράς χρωματισμού θα πρέπει να αποφεύγονται σκούροι χρωματισμοί λόγω του
ότι είναι μεγαλύτερες οι απορροφήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, οπότε ενισχύονται οι
κίνδυνοι ρηγματώσεων. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μεταβαλλόμενος ηλιασμός είτε από το ίδιο το κτίριο είτε από απέναντι κτίριο. Στις περιπτώσεις
αυτές δημιουργούνται θερμικές κρούσεις επί της επιφάνειας του ΣΣΕΘ κυρίως όταν έπειτα
από έντονο ηλιασμό επέλθει καταιγίδα σε συνδυασμό με σκιάσεις. Έτσι πρέπει:
• Να αποφεύγονται χρώματα σε συντελεστή απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας μεγαλύτερου του 0,7 ο οποίος για υψόμετρα μεγαλύτερα των 1.300 m θα πρέπει να
περιορίζεται στο 0,5.
• Να επιδιώκεται να μην παρατίθενται χωρίς διαχωριστικό αρμό στρώσεις τελειώματος,
των οποίων οι συντελεστές απορρόφησης παρουσιάζουν διαφορά μεγαλύτερη του 0,2.
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Ενότητα 1.4: Προκαταρκτικές εργασίες επί των υποστρωμάτων του ΣΣΕΘ
1.4.1: Έλεγχος και προετοιμασία των υποστρωμάτων
Τα υποστρώματα ελέγχονται ως προς την επιπεδότητά τους με πήχη μήκους 3 m (Φωτ.
14). Τα υποστρώματα πρέπει να είναι επίπεδα και να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στην
επιφάνειά τους μεγαλύτερες του 0,5 cm σε βήμα μήκους των 20 cm. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητο να γίνει τοπική εφαρμογή ειδικού κονιάματος με πολυμερικά
πρόσμικτα για την αποκατάσταση της επιπεδότητας (Φωτ. 15) ή ακόμα εφαρμογή πλήρους απισωτικής στρώσης. H απισωτική στρώση μπορεί να γίνει και με την κόλλα πρόσφυσης για μικρές ανεπιπεδότητες (+/- 1 cm), όμως σε φάση κατασκευής ανεξάρτητη και όχι
ταυτόχρονα με την τοποθέτηση της θερμομονωτικής πλάκας. Η παραλαβή της επιπεδότητας μπορεί επίσης να γίνει με αυξομείωση του πάχους του θερμομονωτικού υλικού ή και με
συνδυασμό των παραπάνω. Σε καμία περίπτωση όμως το πάχος του μονωτικού δεν πρέπει
να είναι μικρότερο από αυτό που έχει προληφθεί βάσει του ΚΕΝΑΚ.
Φωτ. 14					

Φωτ. 15

1.4.2: Υποστρώματα νέων κτιρίων
Οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να βουρτσιστούν, τριφτούν, ξυστούν ώστε να απαλλαγούν
από τη σκόνη και στοιχεία αμφίβολης πρόσφυσης (Φωτ. 16). Επιπλέον, δεν θα πρέπει να
αποδίδουν υγρασία.
Για τα τοιχώματα από χυτό σκυρόδεμα και τα στοιχεία φέροντος οργανισμού, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ του υλικού διευκόλυνσης ξεκαλουπώματος (λάδι ξυλοτύπων) και της κόλλας πρόσφυσης.

Φωτ. 16
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Για το σκοπό αυτόν μπορεί να πραγματοποιηθεί η παρακάτω δοκιμή πρόσφυσης:
Πραγματοποιείται η επικόλληση οπλισμού (υαλόπλεγμα) επιφάνειας τουλάχιστον 30cm
x 30cm με την κόλλα του προβλεπόμενου ΣΣΕΘ, αφήνοντας ένα μικρό τμήμα του υαλοπλέγματος ελεύθερο. Μετά από τρεις ημέρες, τραβώντας το ελεύθερο τμήμα του υαλοπλέγματος, πρέπει να αποκολλάται μόνο ο οπλισμός.
Εάν η δοκιμή πρόσφυσης είναι αρνητική, μπορεί να γίνει καλό πλύσιμο της επιφάνειας
με νερό υπό πίεση και απορρυπαντικό, και να επαναληφθεί ο έλεγχος ή μπορεί να εφαρμοσθεί κατάλληλο αστάρι πρόσφυσης συμβατό με την επιφάνεια του σκυροδέματος, και
πάλι όμως πρέπει να επιβεβαιωθεί η ικανότητα πρόσφυσης της κόλλας στο αστάρι με την
ίδια δοκιμή.
Παρόμοιος έλεγχος θα πρέπει να γίνει εάν ο τοίχος-υπόστρωμα είναι από δομικούς
λίθους κυψελωτού σκυροδέματος.

1.4.3: Υποστρώματα παλαιών κτιρίων
Ρηγματωμένα υποστρώματα σκυροδέματος ή τοίχων πληρώσεως ή αποκολληθείσες
ενώσεις τοίχων πληρώσεως με στοιχεία φέροντος οργανισμού, πρέπει να αποκαθίστανται πλήρως με εφαρμογή των ισχυουσών τεχνικών που προβλέπουν τα εθνικά
πρότυπα (δομικές συγκολλήσεις με ρητινενέσεις, ενισχύσεις με ανθρακονήματα ή χαλυβδοελάσματα, ειδικά επισκευαστικά κονιάματα) και πάντοτε με την επίβλεψη του
μηχανικού του έργου.
Στην περίπτωση φθαρμένων σκυροδεμάτων στις όψεις από τις διαβρώσεις των οπλισμών τους θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη αποκατάστασης των φθορών (Φωτ. 17-18). Σε
όλες τις περιπτώσεις τα υλικά αποκατάστασης θα πρέπει να είναι συμβατά με την κόλλα
τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού.

Φωτ. 17

Φωτ. 18

Πάντα πρέπει να πραγματοποιείται τοποθέτηση του ΣΣΕΘ με κόλλα και ακολούθως με
μηχανική στερέωση με βύσματα, εάν η υπάρχουσα επένδυση του τοίχου είναι από υδραυλικό επίχρισμα (παλιός σοβάς βαμμένος ή μη), κεραμικά ή πλακίδια υάλου, καθώς είναι
αμφίβολη η ποιότητα της πρόσφυσης των επενδύσεων στον τοίχο.
Είναι θεμιτό στα παλαιά υποστρώματα να ελέγχεται επιτόπου η αντοχή σε εξόλκευση
με το χέρι των βυσμάτων στερέωσης που έχουν επιλεγεί για χρήση.
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Εμφανείς τοιχοποιίες - επιχρισμένες επιφάνειες σκυροδεμάτων και τοιχοποιιών χωρίς
επιφανειακές επενδύσεις
Η προετοιμασία είναι όμοια με τα υποστρώματα νέων
κτιρίων. Πρέπει να ληφθούν πληροφορίες, εάν στις επιφάνειές τους έχει εφαρμοσθεί επάλειψη με υδροαπωθητικό υγρό. Σημειώνεται πάντως ότι είναι δυνατόν,
όταν υπάρχει έλλειψη πληροφοριών, να διαπιστωθεί
επιτόπου. Αρκεί για αυτό να ψεκασθεί με νερό ο τοίχος,
όπου τότε οι σταγόνες του νερού λαμβάνουν σφαιρική
μορφή (Φωτ. 19).
Φωτ. 19

Τα επιχρίσματα, έστω και αν δεν έχουν ρηγματωθεί, θα πρέπει να ελέγχονται με ελαφρά
χτυπήματα με σφυρί για να διαπιστωθεί εάν έχουν αποκολληθεί. Τα τμήματα που ηχούν
κούφια πρέπει να καθαιρεθούν και να ξαναεπιχρισθούν, πάντοτε με πολυμερικά επιχρίσματα.
Σε περιπτώσεις μη απορροφητικών επιφανειών πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση εφαρμογής κατάλληλου συνδετικού υλικού που θα λειτουργήσει ως γέφυρα πρόσφυσης με την
κόλλα του ΣΣΕΘ.

Επιχρισμένες επιφάνειες τοιχοποιιών και σκυροδεμάτων χρωματισμένες ή επιστρωμένες με οργανικά υλικά
Εφόσον οι επιχρισμένες επιφάνειες δεν παρουσιάζουν ρηγματώσεις και αποκολλήσεις,
πρέπει να αφαιρεθούν οι χρωματισμοί και οι επιστρώσεις με διάφορες μεθόδους: χημικές,
θερμικές, μηχανικές (ξύσιμο, τρίψιμο, αμμοβολή), με ατμό ή με νερό υπό πίεση.

Ανόργανες επενδύσεις του τύπου κεραμικών ή υάλινων πλακιδίων
Πρέπει να ελέγχονται για την περίπτωση αποκόλλησής τους. Τα τμήματα των επενδύσεων
που θα αφαιρεθούν λόγω αποκόλλησης πρέπει να επιχρισθούν με πολυμερικά επιχρίσματα, ώστε να σχηματιστεί μία ενιαία επίπεδη επιφάνεια. Για την αύξηση της πρόσφυσης του
ΣΣΕΘ συνιστάται η εφαρμογή κατάλληλου χαλαζιακού ασταριού.

Υποστρώματα που παρουσιάζουν ανερχόμενη υγρασία
Σε περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας πρέπει να επιλύεται το πρόβλημα πριν την εφαρμογή
του ΣΣΕΘ με κατάλληλες μεθόδους, όπως: χημικά φράγματα, στεγανοποίηση υπόγειων τοιχίων από την εξωτερική πλευρά για τη μείωση της προσβολής του νερού από το υπέδαφος
ή και με συνδυασμό μεθόδων.

Ενότητα 1.5: Γενικές απαιτήσεις εκτέλεσης των εργασιών
1.5.1: Συνθήκες εφαρμογής
Όλες οι εργασίες χρήσης της κόλλας, του βασικού και του τελικού επιχρίσματος, πρέπει να
εκτελούνται σε θερμοκρασίες από 5 έως 30ο C.
Η κόλληση των θερμομονωτικών φύλλων δεν πρέπει να γίνεται σε πολύ υγρό υπόστρωμα ή σε περίοδο παγετού.
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Η βασική στρώση επιχρίσματος δεν πρέπει να τοποθετείται στη διάρκεια βροχής,
εκτός εάν υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις (π.χ. πλήρως καλυμμένη σκαλωσιά με
λινάτσα), σε περιόδους παγετού και σε υποστρώματα που είναι εκτεθειμένα σε έντονο
ηλιασμό το καλοκαίρι ή σε δυνατό αέρα.
Δεν συνίσταται η χρήση έτοιμης κόλλας πρόσφυσης σε μορφή πάστας σε κρύες και
υγρές περιόδους, διότι θα απαιτηθούν πολλές μέρες για στέγνωμα, εκτός εάν ο προμηθευτής διαθέτει προϊόν με ειδική σύσταση για γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλές θερμοκρασίες
έως 1º C.

1.5.2: Υποχρεώσεις του τεχνίτη
Καταρχάς ο τεχνίτης πρέπει να έχει προμηθευθεί επίσημα και να έχει μελετήσει το εθνικό
πρότυπο. Ο τεχνίτης τοποθέτησης ΣΣΕΘ κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος:
• Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να
χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας.
• Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και
μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση κ.λπ.
• Να διατηρεί τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
• Να συμμορφώνεται με τις εντολές της επίβλεψης.
Ο τεχνίτης συνεργάζεται με τα συνεργεία των κτισιμάτων των τοίχων, των κουφωμάτων και δίδει οδηγίες για τη διαμόρφωση των τοίχων και των σενάζ στην περιοχή των
κουφωμάτων, όπως και στις τοποθετήσεις των κουφωμάτων ώστε να καταστεί δυνατή η
τοποθέτηση του ΣΣΕΘ στους λαμπάδες, στα πρέκια και ειδικά στις ποδιές όταν προβλέπεται μαρμαροποδιά στα παράθυρα. Εάν ζητηθεί από τον εργοδότη, ο τεχνίτης εκτελεί
δείγματα εργασιών επιφάνειας 50/50 cm με διάφορες στρώσεις τελειώματος, ώστε να
υπάρξει δυνατότητα επιλογής.

Ενότητα 1.6: Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
1.6.1: Επιπεδότητα τελικής επιφάνειας
Δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις μεγαλύτερες των 7 mm στον πήχη των 2 m.

1.6.2: Έλεγχοι κατά την κατασκευή
Δύναται να διενεργείται καθημερινά έλεγχος από τον εργοδότη ότι τα υλικά και οι κατά
φάσεις εκτέλεση των εργασιών ανταποκρίνονται στις περιγραφές του έργου, στα γενικά
και ειδικά σχέδια της μελέτης του έργου και στις εν γένει απαιτήσεις της εθνικής τεχνικής
προδιαγραφής για τα ΣΣΕΘ.
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου μπορούν να μη
γίνονται αποδεκτές προτού αποκατασταθούν από τον τεχνίτη χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον τεχνίτη όπως καλέσει διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο για να προβεί σε ελέγχους πρόσφυσης των υλικών που
προηγούνται ή έπονται της θερμομονωτικής στρώσης, όπως και σε επιτόπου ελέγχους
αντοχής περαιωμένης εργασίας σε κρούσεις.
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Ο εργοδότης επίσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέρυθρης
θερμογραφικής ανάλυσης του κτηριακού περιβλήματος από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου,
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της κατασκευής της μόνωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν
της μελέτης (ελλιπής μόνωση, θερμογέφυρες, εισροές νερού κ.λπ.), ο τεχνίτης οφείλει να
αποκαταστήσει την ποιότητα της μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο.
Ειδικά για τους ελέγχους σε διάτρηση από κρούση ο εργοδότης διατηρεί επίσης το
δικαίωμα να απαιτήσει ο τεχνίτης να διαθέτει επιτόπου του έργου τη φορητή συσκευή
ελέγχου αντοχής σε διάτρηση (perfotest).
Όλοι οι ως άνω έλεγχοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιπρόσθετης αμοιβής για τον τεχνίτη του έργου.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών που
είναι απαραίτητοι στην επικοινωνία με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές.
Γνωρίσαμε τις νομικές απαιτήσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΣΣΕΘ, με τα οποία και
πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Αντιληφθήκαμε τα σημαντικά κριτήρια επιλογής ΣΣΕΘ βάσει
ειδικών απαιτήσεων στην κατασκευή ως προς την πυρασφάλεια, την ηχομόνωση, τις αντοχές σε κρούση και την επιλογή του χρωματισμού. Καθορίσαμε τις απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες επί των υποστρωμάτων πριν την τοποθέτηση των ΣΣΕΘ σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Κατανοήσαμε τις συνθήκες που πρέπει να τηρούνται στη διάρκεια κατασκευής
των ΣΣΕΘ αλλά και των υποχρεώσεων που έχει ο τεχνίτης. Και, τέλος, έγιναν αντιληπτά τα
κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας κατασκευής των ΣΣΕΘ προκειμένου να τα λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας από την αρχή έως το τέλος της τεχνικής εργασίας μας.

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
Κυκλώστε τη σωστή πρόταση:
1. Ποια είναι η υποχρεωτική απαίτηση για τη χρήση ενός θερμομονωτικού υλικού σε
ΣΣΕΘ:
a) Να έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
b) Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης CE και πιστοποίηση κατά ETAG 004
c) Να παρουσιάζει χαμηλή υδατοαπορρόφηση
2. Για τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ενός υλικού ισχύει ότι:
a) Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο καλύτερο μονωτικό είναι αυτό το υλικό
b) Όσο μικρότερος είναι τόσο καλύτερο μονωτικό είναι αυτό το υλικό
c) Όσο μικρότερος είναι τόσο μεγαλύτερο πάχος μόνωσης απαιτείται από αυτό το
υλικό για καλύτερη θερμομόνωση
3. Ένα μονωτικό υλικό που εφαρμόζεται σε ΣΣΕΘ:
a) Δεν απορροφά νερό διότι βρίσκεται προστατευμένο από τα ειδικά επιχρίσματα
b) Ενδέχεται να απορροφά μόνο σε επαφή των επιχρισμάτων με το νερό
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Μπορεί να συμπυκνώνει ποσότητα νερού λόγω διάχυσης υδρατμών στο σημείο
δρόσου και να είναι σημαντικά μειωμένη η θερμομονωτική του ικανότητα καθ’
όλη τη διάρκεια ενός χειμώνα
4. Για την εξωτερική θερμομόνωση τοίχου με ΣΣΕΘ, με απαίτηση για ηχομόνωση, πυροπροστασία και τη μέγιστη δυνατή διαπνοή, ποιο υλικό θα επιλέγατε ως καταλληλότερο;
a) Εξηλασμένη πολυστερίνη
b) Διογκωμένη πολυστερίνη
c) Πετροβάμβακα
5. Έστω ότι με βάση τον ΚΕΝΑΚ, απαιτείται για τη Β κλιματική ζώνη (Αθήνα), για να
θερμομονώσω μια μη μονωμένη τοιχοποιία, να προσθέσω θερμική αντίσταση R=
1,76 m2K/W στους εξωτερικούς τοίχους κατασκευάζοντας ΣΣΕΘ. Ποιο είναι το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος μονωτικού που πρέπει να χρησιμοποιήσω όταν ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του μονωτικού είναι λD= 0,034 W/mK:
a) 0,05 m
b) 0,06 m
c) 0,07 m
c)
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η μεθοδολογία θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων και πιλοτής με ΣΣΕΘ περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικές εργασίες που πρέπει να εκτελούνται με ακρίβεια και
συγκεκριμένη αλληλουχία προκειμένου να εξασφαλίζεται, τόσο η πλήρης θερμική
θωράκιση του κτιρίου χωρίς θερμογέφυρες, όσο και η λειτουργικότητα της όλης
κατασκευής σε βάθος χρόνου, χωρίς προβλήματα ρηγματώσεων, αποκολλήσεων
ή άλλων αστοχιών. Για να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα είναι απαραίτητη η ανάδειξη και κατανόηση, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όλων των τεχνικών
εργασιών της κατασκευής.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών εργασιών τοποθέτησης ΣΣΕΘ και της αλληλουχίας τους, προκειμένου να είσαι σε θέση να εκτελείς τις εργασίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και τηρώντας τις
απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του δευτέρου κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να σχεδιάζεις και να εκτελείς τις εργασίες σύνδεσης του ΣΣΕΘ σε ειδικά σημεία
της κατασκευής.
• Να τοποθετείς τις ειδικές διατομές του ΣΣΕΘ.
• Να προετοιμάζεις την κόλλα και τη βασική στρώση επιχρίσματος.
• Να τοποθετείς τη θερμομονωτική στρώση.
• Να εφαρμόζεις τις διατάξεις κόλλησης της θερμομονωτικής στρώσης.
• Να εφαρμόζεις τα συστήματα μηχανικής στερέωσης.
• Να εφαρμόζεις τις ενισχύσεις του οπλισμού σε ειδικά σημεία.
• Να τοποθετείς την οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος.
• Να τοποθετείς τα προϊόντα εμποτισμού.
• Να εφαρμόζεις τη στρώση τελειώματος.
• Να λαμβάνεις μέτρα ατομικής ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά
την εκτέλεση των εργασιών.
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Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έλεγχος πριν την έναρξη των εργασιών
Συνδέσεις στην περιοχή της βάσης
Περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης και αποστράγγισης
Περίμετρος με εσοχή
Περίμετρος σε ισοσταθμία
Στεγανοποίηση από το έδαφος
Συνδέσεις κουφωμάτων, περβαζιών, οροφών
Συνδέσεις κεραμοσκεπής και δώματος
Ειδικά τεμάχια στήριξης και προεκτάσεις
Μέθοδος περιφερειακής λωρίδας-σημείου
Μέθοδος πλήρους επιφάνειας διάστρωσης
Μέθοδος διπλής διάστρωσης ανώτατης σειράς μονωτικών πλακών
Ορθογωνικότητα τοποθέτησης
Εξίσωση ανισοσταθμιών θερμομονωτικών πλακών
Σκοτία
Τύποι βυσμάτων
Αριθμός βυσμάτων
Διάγραμμα τοποθέτησης βυσμάτων
Βάθος διάτρησης
Διαγώνιος οπλισμός
Διπλή στρώση οπλισμού
Διαμόρφωση ακμών
Ενσωμάτωση οπλισμού
Ελαφριά διακοσμητικά στοιχεία
Βαριά διακοσμητικά στοιχεία

Ενότητα 2.1: Έλεγχος πριν την έναρξη των εργασιών
Η τοποθέτηση του ΣΣΕΘ επιτρέπεται να ξεκινήσει μόνο εφόσον:
• Έχουν προηγηθεί οι εργασίες προετοιμασίας του υποστρώματος που αναφέρονται
στο κεφάλαιο 1.
• Έχουν τοποθετηθεί όλες οι εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά δίκτυα κ.λπ.)
στο υπόστρωμα και έχουν κλειστεί προσεκτικά όλα τα ανοίγματα που έχουν προκύψει από αυτές.
• Στα νέα κτίρια, τα εσωτερικά επιχρίσματα και το κονίαμα εξομάλυνσης δαπέδου
έχουν διαστρωθεί και στεγνώσει σε μεγάλο βαθμό.
• Όλες οι επιφάνειες οι οποίες δεν πρόκειται να επικαλυφθούν, όπως γυαλί, ξύλο,
αλουμίνιο, ποδιές παραθύρων, πλάκες πεζοδρομίου, είναι προστατευμένες με κατάλληλα καλύμματα.
• Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες, όπως καταλήξεις στεγών, στέψεις τοίχων, γείσα κ.λπ.,
έχουν επικαλυφθεί με κατάλληλα καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης
υγρασίας πίσω από το ΣΣΕΘ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
• Η τοποθέτηση της σκαλωσιάς έγινε σε απόσταση από τον τοίχο, ανάλογα με το
πάχος της μόνωσης που πρόκειται να τοποθετηθεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται
επαρκής χώρος για την εκτέλεση της εργασίας.
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• Τα σημεία της προσωρινής στήριξης της σκαλωσιάς δεν είναι ιδιαίτερα εμφανή,
ώστε κατά την αποκατάσταση της επιφάνειας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
να μη δημιουργείται λειτουργικό και αισθητικό πρόβλημα.
• Οι σκαλωσιές φέρουν προστατευτική λινάτσα για την προστασία από βροχή, παγετό,
άνεμο, αλλά και για τον ήλιο, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται σκουρόχρωμα θερμομονωτικά ή γραφιτούχα θερμομονωτικά.

Ενότητα 2.2: Σχεδιασμός λεπτομερειών σύνδεσης
Πριν από την έναρξη των εργασιών απαιτείται ένας όσο το δυνατόν λεπτομερής σχεδιασμός της συναρμογής των θερμομονωτικών πλακών του συστήματος στα διάφορα σημεία
της όψης, όπως παράθυρα, πόρτες, δώμα, στέγη, περβάζια, μπαλκόνια, δάπεδα, έδαφος
κ.λπ., προκειμένου να αποφεύγονται θερμογέφυρες.
Όλες οι επιφάνειες των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον δεν περικλείονται από κατάλληλα προφίλ, πρέπει να επιστρωθούν με το σύστημα επίχρισης (οπλισμένη βασική στρώση
και τελικό επίχρισμα), ώστε να αποφεύγονται εκτεθειμένα ασθενή σημεία σε άμεση διείσδυση υγρασίας, καταστροφή από έντομα, τρωκτικά και σε περίπτωση πυρκαγιάς στην
άμεση επίδραση της φλόγας.

2.2.1: Συνδέσεις στην περιοχή της βάσης
Κατά κανόνα στις περιοχές της βάσης, που είναι εκτεθειμένες στην αναπήδηση της βροχής και βρίσκονται σε επαφή με το υπέδαφος, πρέπει να χρησιμοποιούνται θερμομονωτικές πλάκες XPS ή EPS υψηλών αντοχών (EPS 200), ακόμα και αν το υπόλοιπο σύστημα
πρόκειται να κατασκευαστεί με πετροβάμβακα (Φωτ. 1 & 2), καθώς οι περιοχές αυτές
απαιτούν κατά κανόνα υψηλές μηχανικές αντοχές και ανθεκτικότητα στην υγρασία. Στην
περιοχή της βάσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη διαμόρφωση μιας περιμετρικής
ζώνης στεγανοποίησης πριν την τοποθέτηση της θερμομόνωσης.
Η πλάκες XPS ή EPS μπορούν να εισέρχονται σε μικρό βαθμό εντός του εδάφους και
να συνδέονται χωρίς θερμογέφυρες με τη θερμομόνωση που πιθανόν υπάρχει κάτω από
το έδαφος. Για τις πλάκες XPS ή EPS στην περιοχή της βάσης προβλέπεται τοποθέτηση
βυσμάτων σε ύψος που να μην καταστρέφεται η προηγηθείσα ζώνη στεγανοποίησης λόγω
διάτρησης.

Φωτ. 1

Φωτ. 2
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2.2.2: Περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης και αποστράγγισης
Η περιμετρική ζώνη στεγανοποίησης, που είναι η νοητή προέκταση της στεγανοποίησης
του υπογείου, πρέπει να συνδέεται με αυτήν και να έχει ύψος τουλάχιστον 30 cm πάνω
από τη γραμμή του εδάφους. Η ζώνη στεγανοποίησης κατασκευάζεται είτε με επαλειφόμενα στεγανοποιητικά είτε με μεμβράνες (Φωτ. 3 & 4).

Φωτ. 3

Φωτ. 4

Περεταίρω θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα όμβρια ύδατα να απομακρύνονται και να μη λιμνάζουν. Αυτές οι προβλέψεις περιλαμβάνουν κατάλληλο αποστραγγιστικό
δίκτυο (π.χ. περιμετρικό κανάλι), τυχόν πλακοστρώσεις που δημιουργούνται με κατάλληλη
κλίση (από το κτίριο και προς τα έξω), ενώ κατάλληλη αποστραγγιστική μεμβράνη μπορεί
να προβλέπεται στο υπόγειο τμήμα της κατασκευής μεταξύ της θερμομόνωσης και του
υπεδάφους.

2.2.3: Μετάβαση από την κυρίως όψη στην περιοχή βάσης
Στην περιοχή της βάσης μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις στη μορφολογία της
περιμέτρου της: Περίμετρο με εσοχή και περίμετρο σε ισοσταθμία.

Περίμετρος με εσοχή
Η κατάληξη του ΣΣΕΘ στην περίμετρο με εσοχή γίνεται συνήθως με τη χρήση ειδικού προφίλ – τη ράγα εκκίνησης πλαστική με διαμόρφωση νεροσταλάκτη στο κάτω τμήμα (Φωτ. 5).
Η στήριξη της ράγας γίνεται σε αποστάσεις ανά 30 cm
περίπου καθώς και στα άκρα της με κατάλληλα βύσματα.
Οι ανισοσταθμίες του υποστρώματος παραλαμβάνονται με
πλαστικούς αποστάτες πίσω από τη ράγα (Φωτ. 6 & 9). Δεν
επιτρέπεται διαφορετικά τεμάχια ράγας να αλληλεπικαλύπτονται.
Φωτ. 5

Οι συνδέσεις μεταξύ τους γίνονται με κατάλληλα πλαστικά εξαρτήματα σύνδεσης. Οι προκαλούμενες από την τοποθέτηση αποστάσεις μεταξύ ρά44
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γας εκκίνησης και τοίχου πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. κονίαμα επικόλλησης, μονωτικές αυτοδιογκούμενες ταινίες), ώστε να εξασφαλιστεί η αεροστεγανότητα
της κάτω κατάληξης και να αποφεύγεται το φαινόμενο της καμινάδας (ροή αέρα πίσω
από τις θερμομονωτικές πλάκες). Για την εξασφάλιση μίας ασφαλούς σύνδεσης του συστήματος επίχρισης στο προφίλ της ράγας εκκίνησης, συνιστάται η τοποθέτηση κουμπωτών
προφίλ με υαλόπλεγμα, τα οποία παρέχονται από τον προμηθευτή του συστήματος.

Φωτ. 6		

Φωτ. 7		

Φωτ. 8

Φωτ. 9

Η ράγα εκκίνησης δημιουργεί μια μικρή θερμογέφυρα, η οποία όμως μπορεί να αποφευχθεί όταν στη βάση χρησιμοποιούμε μεγάλα πάχη XPS ή EPS. Στην περίπτωση αυτή, δεν
τοποθετείται ράγα εκκίνησης και το μονωτικό κόβεται με το ειδικό μηχάνημα θερμοκοπής
έτσι ώστε το ίδιο το μονωτικό να δημιουργεί την εσοχή της περιμέτρου και ακολούθως
τοποθετείται το ειδικό προφίλ νεροσταλάκτη.

Περίμετρος σε ισοσταθμία
Κυρίως επιφάνεια και βάση του ΣΣΕΘ είναι σε ισοσταθμία (Φωτ.
10). Η οπλισμένη βασική στρώση και το τελικό επίχρισμα διαστρώνονται ενιαία πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες κύριας επιφάνειας και βάσης όταν το θερμομονωτικό είναι το ίδιο υλικό
(π.χ. πλήρες σύστημα με XPS ή EPS).
Φωτ. 10

Στην περίπτωση που έχουμε διαφορετικά μονωτικά, π.χ. κυρίως επιφάνεια με πετροβάμβακα και βάση με εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, η οπλισμένη βασική στρώση διαστρώνεται
ενιαία πάνω και στους δύο τύπους πλακών, αλλά το τελικό επίχρισμα της κύριας επιφάνειας είναι διαφορετικό (πιο διαπνέον) από το τελικό επίχρισμα στη βάση.

2.2.4: Μετάβαση από την περιοχή της βάσης στο έδαφος
Όταν η θερμομονωτική πλάκα του ΣΣΕΘ εισέρχεται στο έδαφος, τότε
είναι προτιμότερη η χρήση εξηλασμένης πολυστερίνης λόγω της χαμηλής υδατοαπορρόφησης που έχει ως υλικό.
Φωτ. 11

Κατάληξη χωρίς περιμετρική θερμομόνωση υπογείου
Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης της περιοχής της βάσης εισέρχονται 20-30 cm στο έδαφος, κόβονται λοξά στο κάτω μέρος και
45

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

επικαλύπτονται με την οπλισμένη βασική στρώση (Φωτ. 11). Η οπλισμένη βασική στρώση
εφαρμόζεται καλύπτοντας και ένα τμήμα του υποστρώματος του υπογείου. Το τελικό επίχρισμα διαστρώνεται περίπου 15 cm επί της βασικής στρώσης κάτω από το έδαφος.

Κατάληξη με περιμετρική θερμομόνωση υπογείου
Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης στην περιοχή της βάσης εισέρχονται 20-30 cm στο έδαφος μέχρι να συναντήσουν τη συνήθως μικρότερου πάχους υφιστάμενη θερμομόνωση και κόβονται λοξά ώστε στο σημείο της ένωσής τους
να έχουν ίσο πάχος (Φωτ. 12). Η οπλισμένη βασική στρώση
επικαλύπτει και τμήμα της υφιστάμενης θερμομονωτικής
πλάκας του υπογείου, αφού προηγουμένως την έχουμε κατάλληλα «αγριέψει» με ράσπα στην περίπτωση που η επιφάνειά της είναι λεία.
Φωτ. 12

2.2.5: Στεγανοποίηση σε επαφή με το έδαφος
Μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιφάνειας όλα τα μέρη του συστήματος στην περιοχή
που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος επικαλύπτονται με μία στεγανοποιητική επίστρωση
μεγάλης αντοχής στο χρόνο, π.χ. επαλειφόμενο στεγανοποιητικό άνευ οργανικών διαλυτών. Η στεγανοποίηση ξεκινά από τη γραμμή του εδάφους και καλύπτει τμήμα της στεγανοποίησης του υπογείου. Ακολούθως, προστατεύονται με αποστραγγιστική μεμβράνη. Αν
το όριο του εδάφους δεν είναι γνωστό σε αυτό το χρονικό σημείο, ο κατασκευαστής πρέπει
να ενημερωθεί ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν την ολοκλήρωση των εργασιών εφαρμογής
του ΣΣΕΘ.

Ενότητα 2.3: Συνδέσεις κουφωμάτων, περβαζιών, οροφών
Όλες οι συνδέσεις με παράθυρα, πόρτες, μπαλκόνια, περβάζια, οροφές καθώς και με όλα
τα δομικά μέρη που διαπερνούν το ΣΣΕΘ, όπως κιγκλιδώματα, υδρορροές, φωτιστικά, κουτιά διακοπτών κ.ά., πρέπει να εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης παραθύρων και
πορτών ή με αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
και με τον σωστό τρόπο εφαρμογής τα προϊόντα που συνιστώνται στο κάθε ΣΣΕΘ.

2.3.1: Συνδέσεις παραθύρων και πορτών
Οι μικρομετακινήσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών (συστολή-διαστολή) των παραθύρων, πορτών και υαλοπινάκων απαιτούν τη χρήση κατάλληλων προφίλ σύνδεσης. Πριν από
την τοποθέτηση των προφίλ σύνδεσης σε παράθυρα και πόρτες πρέπει να προσεχθούν
ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:
• Ότι οι λεπτομέρειες σύνδεσης καθορίστηκαν από τον μελετητή σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
• Ότι τα παράθυρα και οι θύρες κατασκευάστηκαν βάσει των οδηγιών συναρμολόγησης του παραγωγού και κατά την τοποθέτηση χρησιμοποιήθηκαν ταινίες αεροστεγανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μελετητή.
• Ότι η επιφάνεια του κουφώματος για την επικόλληση των προφίλ σύνδεσης είναι
στεγνή, χωρίς σκόνη και λίπη.
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• Ότι η θερμοκρασία κατά την τοποθέτηση δεν μειώνεται κάτω από + 5°C, γεγονός
που αν συμβεί, δύναται να δημιουργήσει συμπυκνώσεις υδρατμών επί του κουφώματος και να μειώσει την ικανότητα πρόσφυσης του προφίλ σύνδεσης.
Οι ελαστικές μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουρεθάνης κ.λπ.)
δεν θεωρούνται ανθεκτικές συνδέσεις έναντι της βροχόπτωσης σε μακροπρόθεσμη βάση,
για αυτό και η χρήση τους απαιτεί συντήρηση και αντικατάσταση σε τακτική βάση.
Τρεις είναι οι τύποι των προφίλ σύνδεσης: 1Δ, 2Δ και 3Δ αντίστοιχα με τη δυνατότητά
τους να παραλάβουν μετακινήσεις σε 1, 2 ή 3 διαστάσεις. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται
οι τύποι του προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης και το εμβαδό (m2) του κουφώματος.
Τρόπος κατασκευής
Εσωτερικά
της τοιχοποιίας
με λαμπά

Εμβαδό κουφώματος
Πάχος
μονωτικού

Εσωτερικά
ισοσταθμισμένο
με την τοιχοποιία

Εξωτερικά
ισοσταθμισμένο
με την τοιχοποιία

≤ 2 m2

2-10 m2

≤ 2 m2

2-10 m2

≤ 2 m2

2-10 m2

1Δ

2Δ

2Δ

2Δ

2Δ

3Δ

≤ 160 mm

2Δ

2Δ

2Δ

2Δ

3Δ

3Δ

≤ 200 mm

3Δ

3Δ

3Δ

3Δ

3Δ

3Δ

≤ 100 mm

Πίνακας 1: Τύποι προφίλ ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης και το εμβαδό κουφώματος

Σε κάθε περίπτωση, αν το ύψος ή το πλάτος του κουφώματος είναι μεγαλύτερο από
2,5 m, πρέπει να χρησιμοποιείται ο τύπος 3Δ. Για διαφορετικό τρόπο κατασκευής του
κουφώματος από τους παραπάνω πρέπει να επιλέγεται ο τύπος του προφίλ σύνδεσης ανάλογα με τις αναμενόμενες μικρομετακινήσεις.

2.3.2: Συνδέσεις ποδιάς παραθύρου & περβαζιού
Η τοποθέτηση της ποδιάς του παραθύρου πρέπει να γίνεται, κατά προτίμηση, μετά την τοποθέτηση της θερμομόνωσης και πριν την έναρξη εργασιών επίχρισης. Για τις διαστάσεις
τους λαμβάνεται υπόψη το πάχος του θερμομονωτικού υλικού και ο τρόπος τοποθέτησής
τους. Πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να έχουν πλήρη επαφή με τη
θερμομόνωση χωρίς δημιουργία κοιλοτήτων. Αντίστοιχη είναι και η εργασία στα περβάζια
(π.χ. ποδιές κυκλωμάτων και στηθαίων).

2.3.3: Συνδέσεις κεραμοσκεπής και δώματος
Σε άμεσες συνδέσεις κεραμοσκεπής προτιμότερη είναι η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών με τη μέθοδο διπλής επιφάνειας επικόλλησης (υποενότητα 2.4.1) ώστε να
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αποφεύγεται η δημιουργία κοιλοτήτων πίσω από τη μόνωση. Η σύνδεση στο πάνω μέρος
γίνεται με αντίστοιχο προφίλ ή με αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία (Φωτ. 13). Σε περίπτωση που απαιτείται αερισμός της στέγης τοποθετείται ειδικό προφίλ σύνδεσης (διάτρητη λαμαρίνα ή μεταλλική σήτα), που αφενός να επιτρέπει τον αερισμό και αφετέρου να
μην επιτρέπει τη διείσδυση ζωυφίων (Φωτ. 14). Στη μελέτη θα πρέπει να προβλέπεται και
η τοποθέτηση της στεγανοποιητικής μεμβράνης της κεραμοσκεπής η οποία θα έχει κατάληξη σε περιμετρικό λούκι.

Φωτ. 13

Φωτ. 14

2.3.4: Ειδικά τεμάχια στήριξης και προεκτάσεις
Για τα ειδικά τεμάχια στήριξης θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και σχεδιασμός κατά τη μελέτη. Απαίτηση για ειδικά τεμάχια στήριξης και προεκτάσεις υπάρχει σε περιπτώσεις που
θέλουμε να περιορίσουμε θερμογέφυρες από πρόσθετα στοιχεία.
Ειδικότερα:
• Βρύσες και αγωγοί κάθετοι στην όψη προεκτείνονται στο επιθυμητό μήκος με χρήση
πρόσθετου τμήματος (Φωτ. 15).
• Λοιπά υδραυλικά δίκτυα και υδρορροές παράλληλα της όψης προεκτείνονται και
στερεώνονται με στηρίγματα αγωγών σε τέτοια απόσταση ώστε μετά την εφαρμογή
των θερμομονωτικών πλακών αυτά να βρίσκεται εκτός της μόνωσης, να είναι επισκέψιμα και να είναι εφικτή η συντήρησή τους.
• Αντίστοιχη εργασία πραγματοποιείται και στο ηλεκτρικό δίκτυο με την κατασκευή
εξωτερικών καναλιών.
• Βάσεις επεκτάσεις προβλέπονται για εξωτερικά φωτιστικά, κλιματιστικά, τέντες,
ασφάλειες παντζουριών, κιγκλιδώματα κ.λπ. (Φωτ. 16-19).

Φωτ. 15
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Φωτ. 17

Φωτ. 18

Τέλος, ειδικά τεμάχια στήριξης απαιτούνται
όταν το βάρος που θα τοποθετηθεί επί των
θερμομονωτικών πλακών απαιτεί μεταφορά των φορτίων στα υποκείμενα δομικά
στοιχεία (π.χ. επένδυση πέτρας).
Φωτ. 19

Η εφαρμογή γίνεται ταυτόχρονα με τις μονωτικές πλάκες και χρειάζονται μηχανική
στερέωση (τηρήστε τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή).
Κενά σημεία μεταξύ των ειδικών τεμαχίων στήριξης-επεκτάσεων και των μονωτικών
πλακών γεμίζουν με αφρό πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης και σφραγίζουν με ελαστική μαστίχη.
Σε περίπτωση θερμομόνωσης υφιστάμενων κτιρίων, όπου δεν έχει προβλεφθεί μετακίνηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή και σε νέα κτίρια όπου είναι
επιθυμητή η κάλυψη των εγκαταστάσεων με το ΣΣΕΘ, είναι απαραίτητο να μαρκάρεται
επί των μονωτικών πλακών η διέλευση των αγωγών, έτσι ώστε να μην καταστραφούν κατά
την τοποθέτηση των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης.

Ενότητα 2.4: Τεχνικές εργασίες τοποθέτησης ΣΣΕΘ
Βασική εργασία που προηγείται στην επιφάνεια της όψης πριν ξεκινήσει η τοποθέτηση των
θερμομονωτικών πλακών είναι η ευθυγράμμιση των επιφανειών οριζόντια με ράμμα και
κάθετα με το νήμα στάθμης (Φωτ. 20 - 21).

Φωτ. 20

Φωτ. 21
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2.4.1: Ανάμιξη και διάστρωση κονιάματος επικόλλησης
Κατά την ανάμιξη του κονιάματος επικόλλησης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του εκάστοτε υλικού όπως αυτές περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδιά τους. Αυτό ισχύει επίσης
για έτοιμες κόλλες σε μορφή πάστας, πάστες που αναμιγνύονται με τσιμέντο καθώς και
ειδικούς αφρούς πολυουρεθάνης.
Η διάστρωση του κονιάματος επικόλλησης πάνω στη θερμομονωτική πλάκα μπορεί να
γίνει με το χέρι ή μηχανικά. Η διάστρωση πραγματοποιείται είτε με τη μέθοδο της περιφερειακής λωρίδας-σημείου είτε με τη μέθοδο της πλήρους διάστρωσης, προκειμένου:
• Μεταξύ της θερμομονωτικής πλάκας και του υποστρώματος να μην επιτρέπεται
κυκλοφορία αέρα που μπορεί να δημιουργήσει το φαινόμενο της καμινάδας.
• Η πλάκα να συγκρατείται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα για να αποφευχθούν φαινόμενα:
α) κύρτωσης του κέντρου της πλάκας προς τα έξω όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι
θερμό (Φωτ. 22),
β) κύρτωσης των άκρων της πλάκας προς τα έξω όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι
ψυχρό (Φωτ. 23).

		

Φωτ. 22

Φωτ. 23

Μέθοδος περιφερειακής λωρίδας-σημείου
Στην περιφέρεια της πλάκας διαστρώνεται μία συνεχής λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm
και στο μέσο διαστρώνονται τρία σημεία διαμέτρου περίπου 15 cm. Η ποσότητα της διαστρωνόμενης κόλλας πρέπει να επιλεγεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανοχές του υποστρώματος, να επιτυγχάνεται τουλάχιστον 40% επιφάνεια επαφής (Φωτ.
24). Η μέθοδος αυτή είναι προτιμότερη όταν το υπόστρωμα έχει σημαντική ανισοσταθμία.

Φωτ. 24
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Μέθοδος πλήρους επιφάνειας διάστρωσης
Η κόλλα μπορεί να διαστρωθεί με οδοντωτή σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας. Το μέγεθος της οδόντωσης σπάτουλας εξαρτάται από την επιπεδότητα
του υποστρώματος, συνήθως χρησιμοποιείται οδόντωση 10x10 mm (Φωτ. 25). Η μέθοδος
αυτή είναι προτιμότερη όταν το υπόστρωμα είναι εντελώς επίπεδο.

Φωτ. 25

Κατά τη μηχανική διάστρωση της κόλλας, διαστρώνεται σε κοντινές μεταξύ τους κάθετες λωρίδες. Κατά τη διάστρωση της κόλλας στο υπόστρωμα πρέπει να διαστρωθεί τέτοια
ποσότητα κόλλας ώστε οι πλάκες να μπορούν να τοποθετηθούν πριν την έναρξη του σχηματισμού της επιδερμίδας της κόλλας που μειώνει την πρόσφυση.

Διάστρωση κόλλας ανάλογα με τον τύπο πλάκας
EPS & XPS: Μέθοδος περιφερειακής λωρίδας-σημείου (Φωτ. 26 & 27) ή πλήρους επιφάνειας διάστρωσης ανάλογα με την επιπεδότητα του υποστρώματος.

Φωτ. 26 		

Φωτ. 27 		

Φωτ. 28 		

Φωτ. 29

SW: Για τη συγκόλληση πλακών πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ανόργανα
κονιάματα. Μέθοδος περιφερειακής λωρίδας-σημείου ή πλήρους επιφάνειας διάστρωσης
ανάλογα με την επιπεδότητα του υποστρώματος. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσφυση της κόλλας πρέπει να προηγείται ένα είδος ασταρώματος με επίπεδο μυστρί ή σπάτουλα, γεμίζοντας τους πόρους της πλάκας και αμέσως ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού
συγκόλλησης (Φωτ. 28 & 29).

Μέθοδος διπλής διάστρωσης ανώτατης σειράς μονωτικών πλακών
Στην περιοχή σύνδεσης με την οροφή, για την αποφυγή του φαινομένου της καμινάδας, συνιστάται η ανώτατη σειρά θερμομονωτικών
πλακών (κομμένες λοξά στο πάνω μέρος αν πρόκειται για κεραμοσκεπή) να τοποθετούνται με τη μέθοδο της διπλής διάστρωσης (Φωτ. 30).
Φωτ. 30
51

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

Αυτή πραγματοποιείται ως εξής:
Διαστρώνεται με την οδοντωτή σπάτουλα το κονίαμα επικόλλησης πρώτα κάθετα πάνω
στην πλάκα και ακολούθως οριζόντια πάνω στο υπόστρωμα επικόλλησης. Η θερμομονωτική πλάκα τοποθετείται στη θέση της με επαρκή πίεση και εκτελώντας κινήσεις ώθησης.

2.4.2: Τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών
Παρακάτω περιγράφεται η τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών και η απαιτούμενη
προετοιμασία τους για να δεχθούν τη βασική στρώση.

Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών
Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω κολλητά η
μία με την άλλη και με μετατοπισμένους αρμούς (Φωτ. 31). Η επίπεδη τοποθέτηση των
μονωτικών πλακών ελέγχεται και εξασφαλίζεται με χρήση τρίμετρου πήχη (Φωτ. 32). Η
ποσότητα της κόλλας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει κενό ανάμεσα στη μονωτική πλάκα και τον οδηγό εκκίνησης.

Φωτ. 31

Φωτ. 32

Σε αυτή τη διαδικασία δεν πρέπει να δημιουργούνται διάκενα μεταξύ των πλακών. Τυχόν δημιουργούμενα κενά πρέπει να πληρώνονται με το ίδιο μονωτικό υλικό, ή σε κενά < 4
mm μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη διογκούμενος αφρός πλήρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες
του εμπορικού ΣΣΕΘ.
Το κονίαμα επικόλλησης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εισέλθει εντός των
αρμών μεταξύ των μονωτικών πλακών ούτε τυχόν διάκενα να γεμίζουν με κονιάματα.
Φωτ. 33

Κατά κανόνα πρέπει να τοποθετούνται
μόνο ολόκληρες μονωτικές πλάκες. Μικρότερα κομμάτια προσαρμογής (σε καμία
όμως περίπτωση μικρότερα των 15 cm)
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα στην κυρίως επιφάνεια του κτιρίου,
αλλά όχι στις ακμές. Στις εξωτερικές ακμές
αλλά και τις εσωτερικές γωνίες της εξωτερικής επιφάνειας επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο ολόκληρων ή μισών πλακών σε οδοντωτή
τοποθέτηση (Φωτ. 33). Οδοντωτή τοποθέτηση πραγματοποιείται και στις ακμές των κουφωμάτων, τους λαμπάδες (Φωτ. 34). Σε περίπτωση που μετά την τοποθέτηση κάποιες
πλάκες εξέχουν στις ακμές, αυτές μπορούν να κοπούν και να τριφτούν αφού πρώτα στεγνώσει επαρκώς η κόλλα (συνήθως μετά από 2-3 ημέρες).
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Φωτ. 34

Κατά την κοπή θερμομονωτικών πλακών πρέπει να εξασφαλιστεί η τήρηση της ορθογωνικότητας, επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα για αυτόν το σκοπό εργαλεία, π.χ. για πλάκες EPS ή ΧPS συσκευές κοπής με θερμή αντίσταση (Φωτ. 35 & 36). Δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πλάκες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. με κομμένες
ή συμπιεσμένες γωνίες ή ακμές).

Φωτ. 35

Φωτ. 36

Στα ανοίγματα των τοίχων (πόρτες, παράθυρα), οι αρμοί των θερμομονωτικών πλακών
δεν επιτρέπεται να αποτελούν συνέχεια των ακμών των λαμπάδων. Έτσι, για την τοποθέτηση
των πλακών στους λαμπάδες θα πρέπει να υπολογίσουμε επιπλέον μήκος ώστε να κοπούν
κατάλληλα χωρίς δημιουργία αρμών σε συνέχεια με τις ακμές των λαμπάδων (Φωτ. 37).
Όταν στο υπόστρωμα υπάρχουν μη ενεργοί αρμοί, π.χ. από αλλαγή υλικού στα σημεία
σύνδεσης της πλινθοδομής με κολόνες, δοκάρια ή τοιχία σκυροδέματος, οι πλάκες πρέπει
να επικαλύπτουν τα σημεία σύνδεσης κατά τουλάχιστον 10 cm.
Τυχόν ενεργοί αρμοί, π.χ. αρμοί διαστολής του κτιρίου, πρέπει να διαμορφώνονται με
κατάλληλα προφίλ.

Φωτ. 37
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Προεξέχοντα στοιχεία (π.χ. κιβώτια ρολών, λούκια κ.λπ.) μπορούν να καλυφθούν αφαιρώντας από το πίσω μέρος της πλάκας το πλεονάζον πάχος του θερμομονωτικού, κατά
τέτοιον τρόπο ώστε το εναπομένον πάχος υλικού να είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο του
αρχικού πάχους και σε καμία περίπτωση λιγότερο από 3 cm, η δε κατά μήκος κάλυψη της
πλάκας πάνω από το προεξέχον στοιχείο να είναι τουλάχιστον 10 cm.

Εξίσωση ανισοσταθμιών τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών
Για την τήρηση του ομοιόμορφου πάχους της βασικής στρώσης που πρόκειται να ακολουθήσει, η τοποθέτηση των πλακών πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε η επιφάνειά τους να
είναι σε ισοσταθμία. Σε περίπτωση ανισοσταθμιών εργαζόμαστε ανάλογα με την περίπτωση:
ΕPS ή XPS: Οι ανισοσταθμίες στους αρμούς λειαίνονται μηχανικά ή χειρωνακτικά με
κατάλληλη ράσπα και η ενδεχόμενη σκόνη απομακρύνεται (Φωτ. 38).

Φωτ. 38

SW: Οι ανισοσταθμίες στον πετροβάμβακα εξαλείφονται με την εφαρμογή της βασικής
στρώσης σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εφαρμόζεται η βασική στρώση χωρίς οπλισμό
για να επιτευχθεί η εξομάλυνση και ακολουθεί η δεύτερη φάση με εφαρμογή οπλισμένης
βασικής στρώσης σύμφωνα με την υποενότητα 2.4.5 και τηρώντας τις οδηγίες του παραγωγού.

2.4.3: Δημιουργία σκοτίας
Οι σκοτίες πρέπει να διαμορφώνονται πριν από τη διάστρωση της βασικής στρώσης και
απαγορεύεται να συμπίπτουν με τους αρμούς των πλακών.
Το βάθος των σκοτιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% του πάχους του θερμομονωτικού υλικού και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,5 cm. Το πλάτος τους δεν πρέπει
ποτέ να είναι μικρότερο από το βάθος τους. Είναι σκόπιμο, να διαμορφωθούν σε τραπεζοειδές σχήμα, ώστε να μη συγκρατούνται όμβρια ύδατα.
Όλες οι επιφάνειες των σκοτιών πρέπει να οπλίζονται με κατάλληλο υαλόπλεγμα διαμορφωμένο στο μέγεθος της σκοτίας για την αποφυγή ρωγμών και για να υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον κατά 10 cm με τον οπλισμό της επιφάνειας.

2.4.4: Στήριξη με βύσματα των θερμομονωτικών πλακών
Το υπόστρωμα πρέπει να έχει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μία μόνιμη σύνδεση μεταξύ θερμο54
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μονωτικής πλάκας και υποστρώματος, είτε μέσω επικόλλησης, είτε μέσω επικόλλησης και
επιπρόσθετης μηχανικής στήριξης.
Μηχανική στήριξη απαιτείται πάντα:
• Σε επιχρισμένα υποστρώματα.
• Όταν χρησιμοποιούμε θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα.
• Όταν το σχήμα του κτιρίου δημιουργεί υποπίεση ή τυρβώδη ροή αέρα ή η γεωγραφική θέση του κτιρίου βρίσκεται σε χώρο που πνέουν τακτικά ισχυροί άνεμοι. Εντούτοις, με τη χρήση θερμομονωτικών πλακών XPS και κατάλληλο συγκολλητικό υλικό
δύναται να επιτύχουμε εξαιρετικά υψηλή τάση αποκόλλησης (≥ 400 kPa), γεγονός
που δίνει την ευχέρεια στον μελετητή να περιορίσει ή και να αποφύγει πλήρως τη
μηχανική στερέωση σε μη επιχρισμένα υποστρώματα.

Επιλογή τύπου βυσμάτων
• Τα βύσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ETAG 014.
• Το βύσμα πρέπει να αντιστοιχεί στο υπάρχον υπόστρωμα βάσει των κατηγοριών
χρήσης κατά ETAG 014.
• Αν το υπάρχον υπόστρωμα δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί στις κατηγορίες χρήσης,
τότε πρέπει να εκτελεστούν δοκιμές αντοχής βυσμάτων στο χώρο των εργασιών.
• Η επιλογή του μήκους των βυσμάτων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε,
λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον επίχρισμα ή το εξισωτικό κονίαμα και την υπάρχουσα επιπεδότητα του υποστρώματος, να εξασφαλίζουν επαρκή αγκύρωση.
• Οι θερμομονωτικές πλάκες απαιτούν βύσμα με διάμετρο κεφαλής τουλάχιστον
> 60 mm.

Αριθμός βυσμάτων
Η βάση για τον υπολογισμό του αριθμού των βυσμάτων δίνεται από τον Ευρωκώδικα 1,
EN 1991.01.01: Δράσεις σε δομήματα - Μέρος 1-1: Γενικές δράσεις - Πυκνότητες, ίδια
βάρη και επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια. Ο προκύπτων αριθμός των βυσμάτων στα διάφορα τμήματα της όψης εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
• την αντίσταση εξόλκευσης του βύσματος από το υπόστρωμα
• τον τύπο και την ποιότητα του θερμομονωτικού υλικού (αντίσταση αποκόλλησης)
• το ύψος του κτιρίου
• την κατάσταση του κτιρίου
• τη θέση του κτιρίου
• τη μορφή του κτιρίου
Το πλάτος των ζωνών με αυξημένες απαιτήσεις μηχανικής στήριξης ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 m και στις δύο πλευρές όλων των ακμών του κτιρίου. Αν το ύψος της επιφάνειας της όψης του κτιρίου είναι μεγαλύτερο από το μήκος του, το πλάτος της ζώνης αυξημένων απαιτήσεων είναι το 10% του μήκους, αν το ύψος είναι ίσο ή μικρότερο, το πλάτος
της ζώνης περιθωρίων είναι το 10% του ύψους. Ωστόσο, το μέγιστο πλάτος δεν χρειάζεται
να είναι πάνω από 2 m.
Ενδεικτικά, για κτίρια με ύψος έως 25 m, ταχύτητες ανέμου έως 85 km/h και βύσματα
με φορτίο λειτουργίας 0,20 ΚΝ πρέπει να τοποθετηθούν 4-5 βύσματα/m2 στην κυρίως
επιφάνεια και επιπλέον 1-2 βύσματα/m2 στις ζώνες αυξημένων απαιτήσεων.
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Διάγραμμα τοποθέτησης βυσμάτων
Αν η μηχανική στερέωση είναι απαραίτητη, τότε πριν από την έναρξη της εργασίας στήριξης σχεδιάζεται το διάγραμμα τοποθέτησης των βυσμάτων. Δύο κυρίως τύπους διαγραμμάτων τοποθέτησης «Τ» και «W» συναντούμαι στα ΣΣΕΘ (Φωτ. 39 & 40).
Αν το ΣΣΕΘ περικλείει κάποια εξωτερική ακμή του κτιρίου, ή τελειώνει σε αυτή, πραγματοποιείται τοποθέτηση βυσμάτων στη ζώνη αυξημένης προστασίας, ακόμα και αν δεν
απαιτείται τοποθέτηση βυσμάτων στην κυρίως επιφάνεια.

Φωτ. 39

Φωτ. 40

Διάτρηση οπών και τοποθέτηση των βυσμάτων
• Μόνο μετά από επαρκή στερεοποίηση της κόλλας μπορεί να ξεκινήσει η διάτρηση
και να τοποθετηθούν τα βύσματα (κατά κανόνα 2-3 ημέρες).
• Η διάτρηση πραγματοποιείται πάντα σε σημεία που πίσω από το θερμομονωτικό
υλικό υπάρχει κόλλα.
• Το βάθος αγκύρωσης και η διάμετρος διάτρησης αναφέρονται στις συσκευασίες
των βυσμάτων.
• Το βάθος αγκύρωσης για επιφάνειες σκυροδέματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο
από 2,5 cm και σε τούβλα δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 4 cm.
• Χρησιμοποιήστε τρυπάνι με τη διάμετρο που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία
του βύσματος.
• Χρησιμοποιήστε διάταξη κρουστικής διάτρησης ή κρουστικό δράπανο μόνο σε σκυρόδεμα και σε συμπαγείς οπτόπλινθους.
• Χρησιμοποιήστε τύπο τρυπανιού που δεν σπάζει την εσωτερική δομή σε διάτρητα
τούβλα, τσιμεντόλιθους και πορομπετόν.
• Ρυθμίστε τον οδηγό βάθους διάτρησης = Πάχος μονωτικού + Πάχος κόλλας + Πάχος παλαιού επιχρίσματος + Βάθος αγκύρωσης + 1,0-1,5 cm.
Παράδειγμα:
Βάθος διάτρησης = Πάχος μονωτικού 10 cm + Πάχος κόλλας 0,5 cm + Πάχος παλαιού επιχρίσματος 2 cm + Βάθος αγκύρωσης 2,5 cm + 1,0 cm = 16 cm.
• Διαπεράστε τις θερμομονωτικές πλάκες κρατώντας σταθερά το τρυπάνι (Φωτ. 41
& 42).
• Στο σημείο διάτρησης πραγματοποιείται φρεζάρισμα με ειδικό μηχάνημα (Φωτ. 4345).
• Το φρεζάρισμα μπορεί να είναι λίγα χιλιοστά ώστε να φωλιάσει το κεφάλι του βύσματος σε ισοσταθμία με το θερμομονωτικό υλικό (Φωτ. 46-48).
• Αν το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας είναι πάνω από 8 cm, το φρεζάρισμα
μπορεί να φθάσει σε βάθος περίπου 2,5 cm και μετά την τοποθέτηση του βύσματος
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το κενό να καλυφθεί με θερμομονωτικό πώμα από το ίδιο υλικό πάχους 2 cm (Φωτ.
49-51). Στην περίπτωση αυτή το βάθος διάτρησης μειώνεται ανάλογα κατά 2,5 cm.

Φωτ. 41

Φωτ. 42

Φωτ. 43

Φωτ. 44

Φωτ. 45

Φωτ. 46

Φωτ. 47
57

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

Φωτ. 48

Φωτ. 49

Φωτ. 50

Φωτ. 51

• Ανάλογα με το είδος του βύσματος ο πείρος εισάγεται είτε με χτύπημα (Φωτ. 52 &
53) είτε βιδώνεται.
• Τα βύσματα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη σταθερή τους αγκύρωση.
• Τα ασταθή βύσματα πρέπει να απομακρύνονται και σε διπλανή θέση τοποθετείται
ένα νέο βύσμα.
• Τηρείται ελάχιστη απόσταση 10 cm των βυσμάτων από τα άκρα του κτιρίου.
• Απαγορεύεται η διάτρηση των θερμομονωτικών πλακών στη ζώνη υψηλής στεγανοποίησης.

Φωτ. 52

Φωτ. 53

2.4.5: Βασική στρώση με οπλισμό
Εάν, λόγω των καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών της κατασκευής, η επιφάνεια
των θερμομονωτικών πλακών EPS ή XPS έχουν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε
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υπεριώδη ακτινοβολία (αποκτά μια κίτρινη κρυσταλλική σκόνη), τότε πριν την εφαρμογή
της βασικής στρώσης η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί και να σκουπιστεί καλά.

Βασική στρώση
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος και τον τύπο του θερμομονωτικού υλικού διατίθενται διάφορες βασικές στρώσεις.
Αν εφαρμόζεται ένα σύστημα με μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα και απαιτείται αρχική στρώση εξομάλυνσης, πρέπει να τηρηθεί ο καθοριζόμενος χρόνος στεγνώματος μεταξύ
της στρώσης εξομάλυνσης και της εφαρμογής της οπλισμένης βασικής στρώσης σύμφωνα
με τις οδηγίες εφαρμογής του υλικού.

Ανάμιξη της βασικής στρώσης
Βασικές στρώσεις σε μορφή σκόνης ανόργανης βάσης αναμιγνύονται με νερό σύμφωνα
με τις οδηγίες του προϊόντος. Οι βασικές στρώσεις σε μορφή έτοιμης πάστας οργανικής
βάσης πρέπει να ανακινούνται πριν από τη χρήση. Για τη ρύθμιση της συνεκτικότητας
μπορούν να προστεθούν ελάχιστες ποσότητες νερού ανάμιξης σύμφωνα με τις οδηγίες
του υλικού. Για βασικές στρώσεις σε μορφή πάστας που ο παραγωγός τους ορίζει ανάμιξη
με τσιμέντο ακολουθούνται οι ακριβείς οδηγίες.

Διαγώνιος οπλισμός
Στις γωνίες ανοιγμάτων παραθύρων και θυρών είναι απαραίτητη πριν την εφαρμογή της
βασικής στρώσης η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού διαστάσεων 20x30 cm έως 50x50
cm. Η στερέωσή τους γίνεται ακριβώς στην κορυφή της γωνίας με κλίση 45° (Φωτ. 5456). Έτοιμα προκατασκευασμένα ειδικά τεμάχια οπλισμού επίσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.

Φωτ. 54

Φωτ. 55

Φωτ. 56

Τμήματα της όψης που δέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις
Τα τμήματα της όψης που δέχονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις μπορούν να ενισχυθούν με την εφαρμογή διπλής στρώσης οπλισμού.
Έτσι, πριν από την τοποθέτηση των προστατευτικών γωνιόκρανων πραγματοποιείται
διάστρωση μιας πρώτης βασικής στρώσης με οπλισμό πάχους περίπου 2 mm και χωρίς ο
οπλισμός να επικαλύπτεται στις ενώσεις του.

Διαμόρφωση ακμών, εξωτερικών και εσωτερικών γωνιών
Η βασική στρώση διαστρώνεται στην επιφάνεια των ακμών των εξωτερικών γωνιών που
πρόκειται να οποθετηθούν τα γωνιόκρανα προστασίας. Η σύνδεση με τον οπλισμό της
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επιφάνειας που θα ακολουθήσει γίνεται πάντα με επικάλυψη τουλάχιστον 10 cm (Φωτ.
57-60).

Φωτ. 57

Φωτ. 59

Φωτ. 58

Φωτ. 60

Η διαμόρφωση ακμών μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς γωνιόκρανα, μόνο με
υαλόπλεγμα οπλισμού. Στην περίπτωση αυτή το υαλόπλεγμα διαμόρφωσης ακμών ενσωματώνεται στη βασική στρώση περικλείοντας την ακμή εκατέρωθεν κατά τουλάχιστον 20
cm. Και πάλι η σύνδεση με τον οπλισμό της επιφάνειας που θα ακολουθήσει γίνεται πάντα
με επικάλυψη τουλάχιστον 10 cm.
Η τοποθέτηση νεροσταλάκτη πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με τα γωνιόκρανα, σε όλες τις οριζόντιες ακμές της όψης που είναι εκτεθειμένες στη βροχή, όπως π.χ. τα
κάτω τελειώματα των μπαλκονιών και περβαζιών, το άνω τμήμα κουφωμάτων που δεν
προστατεύεται από εξώστη κ.λπ. (Φωτ. 61-64).

Φωτ. 61
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Φωτ. 63

Φωτ. 64

Η διαμόρφωση των εσωτερικών γωνιών μπορεί να γίνει είτε με ειδικό προφίλ είτε μόνο
με υαλόπλεγα οπλισμού, όπως και στην περίπτωση των εξωτερικών γωνιών.
Αφού στεγνώσει επαρκώς η βασική στρώση που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση των προφίλ και των ειδικών τεμαχίων ενίσχυσης, ακολουθεί η επίστρωση της βασικής
στρώσης και του οπλισμού σε όλη την επιφάνεια.

Κτιριακοί αρμοί διαστολής
Σε μονοκόμματη τοιχοποιία δεν απαιτείται
η δημιουργία αρμών, ακόμα και αν τα κτίρια είναι πολύ ψηλά. Στις περιπτώσεις όμως
που υπάρχουν κατασκευαστικά χωρίσματα, τότε θα πρέπει να σχηματιστεί αρμός.
Αρχικά, το υλικό της βασικής στρώσης
εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές του αρμού σε πλάτος περίπου 15 cm και στη συνέχεια το πλέγμα του ειδικού προφίλ αρμών διαστολής εγκιβωτίζεται σε αυτήν (Φωτ. 65).
Φωτ. 65
Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο πλάτος αρμών και να αποφευχθεί εισαγωγική υλικού κατά την εφαρμογή της βασικής στρώσης ή του τελικού επιχρίσματος, απαιτείται η τοποθέτηση προστατευτικής χαρτοταινίας
στο προφίλ. Η ταινία αφαιρείται με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Διάστρωση της βασικής στρώσης και ενσωμάτωση του οπλισμού
Η τοποθέτηση της βασικής κόλλας επί των πλακών
πριν τη διάστρωσή της με σπάτουλα μπορεί να γίνει
και με μηχανή. Στην περίπτωση πλακών EPS ή XPS
η βασική στρώση διαστρώνεται πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του μονωτικού υλικού
με οδοντωτή σπάτουλα, με οδόντωση διαστάσεων
σύμφωνα με τις οδηγίες ή του τρόπου εφαρμογής
του υλικού (Φωτ. 66).
Φωτ. 66
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Στην περίπτωση πλακών πετροβάμβακα απαιτείται καταρχάς ένα αστάρωμα όλης της
επιφάνειας με επίπεδη σπάτουλα. Η εργασία πραγματοποιείται χωρίς να αφήνουμε υλικό
πέραν του υλικού που εισέρχεται στο πορώδες του πετροβάμβακα, αφαιρώντας παράλληλα και τυχόν ίνες της επιφάνειας που δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένες στην πλάκα.
Στη συνέχεια ακολουθεί η διάστρωση της βασικής στρώσης με οδοντωτή σπάτουλα (Φωτ.
67-69).

Φωτ. 67

Φωτ. 68

Φωτ. 69

Το πιστοποιημένο σύμφωνα με την ΕΤΑG 004 υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους τουλάχιστον 145 g/m2, ενσωματώνεται στη βασική στρώση αμέσως μετά τη διάστρωσή της και
όσο ακόμα αυτή είναι νωπή με επίπεδη μεταλλική σπάτουλα (Φωτ. 70 & 71).

Φωτ. 70

Φωτ. 71

Η τοποθέτησή του γίνεται από πάνω προς τα κάτω – είτε σε κάθετες είτε σε οριζόντιες
διαδρομές, με επικάλυψη των αρμών του σε πλάτος τουλάχιστον 10 cm. Το υαλόπλεγμα
πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από 1 mm βασικής στρώσης στην κυρίως επιφάνεια και
τουλάχιστον από 0,5 mm βασικής στρώσης στα σημεία των επικαλύψεων μεταξύ τους. Σε
περίπτωση διακοπής της εργασίας, θα πρέπει να προετοιμαστεί η απαιτούμενη αλληλοεπικάλυψη πλέγματος. Συγκεκριμένα, 10 cm περίπου πλάτος πλέγματος πρέπει να παραμένει
χωρίς υλικό βασικής στρώσης ώστε αυτό να καλυφθεί στη συνέχεια των εργασιών.

2.4.6: Επικολλώμενα στοιχεία
Όπως όλες οι όψεις, έτσι και οι όψεις από ΣΣΕΘ πέρα από τις σκοτίες επιτρέπουν τη διαμόρφωση αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων με πρόσθετα επικολλώμενα στοιχεία. Μεταξύ άλλων υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης ειδικών διακοσμητικών στοιχείων
από EPS ή XPS. Η ακολουθία με την οποία πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες εξαρτάται
από τη διαμόρφωση της πρόσοψης και το χρησιμοποιούμενο υλικό.
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Ελαφριά διακοσμητικά στοιχεία
Τα ελαφριά διακοσμητικά στοιχεία μπορεί να είναι είτε προκατασκευασμένα είτε να ετοιμάζονται από το ίδιο το μονωτικό επιτόπου στο έργο.
Τα προκατασκευασμένα είναι ήδη οπλισμένα ή και επικαλυμμένα με επιφάνεια έτοιμη
για επίχριση. Η συγκόλληση επί της βασικής στρώσης γίνεται με την κόλλα και σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Τα στοιχεία που κατασκευάζονται επιτόπου στο έργο επικολλώνται πάνω στη στεγνή,
οπλισμένη βασική στρώση με το ίδιο υλικό που επικολλούνται και οι μονωτικές πλάκες.
Επειδή δεν έχουν επιφάνειες έτοιμες για επίχριση, πρέπει να διαστρωθεί πάνω σε αυτά
βασική στρώση, όπου μέσα ενσωματώνεται το υαλόπλεγμα, το οποίο πρέπει να έχει επικάλυψη αρμών με τον οπλισμό της βασικής στρώσης της κυρίως επιφάνειας κατά τουλάχιστον 10 cm.

Βαριά διακοσμητικά στοιχεία
Βαριά διακοσμητικά στοιχεία (π.χ. λεπτές επενδύσεις τεχνητής ή φυσικής πέτρας) μπορούν να τοποθετηθούν σε ΣΣΕΘ με πλάκες XPS για συνολικό βάρος ως 45 kg/m2 (βασική
στρώση και επένδυση) λόγω της υψηλής αντοχής της θερμομονωτικής πλάκας σε φορτία
άμεσου εφελκυσμού. Για μικρότερα φορτία είναι δυνατή η χρήση πλακών EPS. Σε περίπτωση χρήσης βαρύτερων επενδύσεων απαιτείται να έχει προηγηθεί η τοποθέτηση των
ειδικών τεμαχίων στήριξης για την παραλαβή των πρόσθετων μηχανικών φορτίων και την
κατανομή τους στο φέρον υπόστρωμα. Ειδικά τεμάχια στήριξης χρησιμοποιούμε σε κάθε
περίπτωση όταν το ΣΣΕΘ πραγματοποιείται με πετροβάμβακα.
Η συγκόλληση επί της βασικής στρώσης γίνεται με την κόλλα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

2.4.7: Διάστρωση του συναφούς με το σύστημα ασταριού
Αυτό πρέπει να είναι συμβατό με το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος (Φωτ. 72). Αν η βασική στρώση είναι οργανικής βάσης, το αστάρωμα
μπορεί να παραληφθεί. Το αστάρι σε πολλά συστήματα είναι έγχρωμο σε παρόμοια απόχρωση με το τελικό επίχρισμα που θα ακολουθήσει.

Φωτ. 72
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2.4.8: Τελικό επίχρισμα

Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος της βασικής στρώσης, καθώς και του συναφούς με
το σύστημα ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, ακολουθεί το τελικό επίχρισμα (Φωτ. 73 & 74). Αν το τελικό επίχρισμα διαστρωθεί πολύ νωρίς, υφίσταται ο
κίνδυνος σχηματισμού κηλίδων διαφορετικών αποχρώσεων. Ανάλογα με το εφαρμοζόμενο
σύστημα μπορούν να διαστρωθούν διαφορετικοί τύποι τελικών επιχρισμάτων.

Φωτ. 73 								

Φωτ. 74

Το ελάχιστο πάχος του τελικού επιχρίσματος πρέπει να είναι 1,5 mm και 2 mm στην
περίπτωση που είναι επιθυμητή η δημιουργία επιφανειακής αυλακωτής δομής. Για την
επίτευξη μίας λεπτής επιφανειακής δομής, για την οποία απαιτείται μέγιστο μέγεθος
κόκκων του τελικού επιχρίσματος μικρότερο από 1,5 mm προκειμένου να επιτευχθεί η
απαιτούμενη ελάχιστη στρώση, η εφαρμογή πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία
στρώσεις.

Γενικές υποδείξεις εφαρμογής
Τα τελικά επιχρίσματα παράγονται ως επί το πλείστον χρησιμοποιώντας φυσικές χρωστικές
και αδρανή. Επομένως δεν μπορούν να αποκλειστούν τελείως οι ελάχιστες διακυμάνσεις
απόχρωσης και δομής. Για το λόγο αυτόν, ανά ενιαία επιφάνεια όψης πρέπει να χρησιμοποιείται υλικό από την ίδια παρτίδα.
Ειδικότερα κατά την εφαρμογή ανόργανων επιχρισμάτων θα πρέπει να ενυδατώνονται
περισσότερες από μια συσκευασίες και να αναμιγνύονται σε ένα μεγαλύτερο δοχείο που
κατά τη διάρκεια της εργασίας συνεχώς θα
ανατροφοδοτείται και θα αναμιγνύεται με
νέο υλικό. Η διαδικασία σκλήρυνσης των
ανόργανων τελικών επιχρισμάτων είναι μια
φυσικοχημική διεργασία που επηρεάζεται
από τις συνθήκες που επικρατούν. Εφόσον
αλλάξουν οι συνθήκες της (π.χ. θερμοκρασία, σχετική υγρασία κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της διάστρωσης του επιχρίσματος
μπορούν να προκληθούν χρωματικές ανομοιομορφίες.
Η χρήση αρκετών εργαζομένων ανά
Φωτ. 75
επίπεδο σκαλωσιάς (Φωτ. 75) και με τη
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γρήγορη εφαρμογή με την τεχνική υγρού υλικού πάνω σε υγρό εμποδίζεται η δημιουργία
ανομοιομορφιών στην επιφάνεια.

Διάστρωση του τελικού επιχρίσματος
Η διάστρωση του τελικού επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά,
ανάλογα με τις οδηγίες του προϊόντος. Το αν θα είναι πεταχτό, εκτοξευόμενο ή πατητό
εξαρτάται από το είδος του χρησιμοποιούμενου τελικού επιχρίσματος. Η διαμόρφωση των
επιφανειών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ανάλογα με το είδος επιχρίσματος και
την επιθυμητή δομή, η διαμόρφωση μπορεί να γίνει με κατάλληλο εργαλείο, τηρώντας τις
οδηγίες εφαρμογής του εκάστοτε υλικού. Η εφαρμογή πραγματοποιείται πάντα με φορά
από πάνω προς τα κάτω.

Τελικά επιχρίσματα στην περιοχή της βάσης και της περιμέτρου
Στα ανόργανα τελικά επιχρίσματα στην περιοχή της βάσης και της περιμέτρου πρέπει να
εφαρμόζεται μία κατάλληλη υδροαπωθητική επίστρωση. Στην περιμετρική περιοχή σε επαφή με το έδαφος το εκάστοτε τελικό επίχρισμα πρέπει να προστατεύεται από τη διείσδυση
υγρασίας μέσω κατάλληλης στεγανοποιητικής στρώσης.

Ενότητα 2.5: Μέτρα ατομικής προστασίας & προστασίας του περιβάλλοντος
Ο τεχνίτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). Τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση καθώς και από τις οδηγίες για τη διαχείριση των υλικών όπως αυτές
καταγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύουν τα υλικά.
Για το λόγο αυτόν ο τεχνίτης υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα ακόλουθα
πιστοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας:
• Προστατευτική ενδυμασία
• Προστασία χεριών και βραχιόνων
• Προστασία κεφαλιού
• Προστασία ποδιών
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα οι χώροι καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των
εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης ΣΣΕΘ, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, αποσύρεται ο εξοπλισμός
του συνεργείου κατασκευής, απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, καθαρίζονται οι χώροι, αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και παραδίδονται οι όψεις
πλήρως αποπερατωμένες χωρίς ανάγκη εκτέλεσης άλλης συμπληρωματικής εργασίας.
Η διαχείριση και διάθεση των περισσευούμενων υλικών ως απορρίμματα γίνεται
σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύει όλα τα
υλικά.
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Ενότητα 2.6: Κατασκευαστικές διατάξεις τοποθέτησης ΣΣΕΘ
2.6.1: Επισήμανση αστοχιών που θα είναι αιτία ρηγμάτωσης της βασικής στρώσης
επιχρίσματος
Σχήμα 1

- 1. εξηλασμένη πολυστερίνη, ή πετροβάμβακας, ή διογκωμένη πολυστερίνη - 2. οπλισμός
επιχρίσματος - 3. βασική - 4. τελική στρώση
τα σχήματα 1 έως 4 προκύπτουν στις κάθετες τομές στις όψεις

Σχήμα 2 			

Σχήμα 3 		

Σχήμα 4

1. Η βασική στρώση επιχρίσματος που εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις, αναλόγως

των οδηγιών του προμηθευτή, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας του
οπλισμού και στη στεγανότητα του ΣΣΕΘ.
Αυτές οι εξασφαλίσεις, θα επιτευχθούν, όταν:
ο οπλισμός δεν τοποθετείται όπως στο σχήμα 1, δηλαδή στο μέσο του πάχους της βασικής στρώσης, αλλά έρθει σε επαφή με τη θερμομόνωση, όπως στο σχήμα 2.
το πάχος της βασικής στρώσης επιχρίσματος είναι ενιαίο όπως στο σχήμα 1.
2. Στην αντίθετη περίπτωση, όπως στα σχήματα 3 και 4, τα διαφορετικά πάχη από
ελαττωματική τοποθέτηση των θερμομονωτικών φύλλων θα είναι πηγή δημιουργίας ανομοιόμορφων τάσεων που θα οδηγήσουν αναγκαστικά σε ρήγμα τάσης.
Ο οπλισμός δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας επί του θερμομονωτικού υλικού.
Εάν το βασικό επίχρισμα εφαρμόζεται σε μία στρώση, ο οπλισμός τοποθετείται αμέσως
μετά τη στρώση του βασικού επιχρίσματος, πιέζεται και καλύπτεται μέσα στο επίχρισμα
έτσι ώστε να είναι τεντωμένος και μη ορατός. Εν συνεχεία το οπλισμένο βασικό επίχρισμα στρώνεται με ειδική σπάτουλα έτσι ώστε η επιφάνειά του να είναι εντελώς επίπεδη.
Εάν το βασικό επίχρισμα εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις, ο οπλισμός τοποθετείται μετά
την πρώτη στρώση του βασικού επιχρίσματος που πρέπει να είναι τελείως επίπεδη. Ο
οπλισμός πιέζεται και καλύπτεται με τη δεύτερη και είναι τεντωμένος και μη ορατός.
Η δεύτερη στρώση του βασικού επιχρίσματος τοποθετείται μετά το στέγνωμα της πρώτης στρώσης και αφού έχει εφαρμοσθεί ο οπλισμός επί της επίπεδης σχεδόν υγρής
επιφάνειας της πρώτης.
Όταν το επίχρισμα τοποθετείται με εκτόξευση ή με οδοντωτή σπάτουλα πρέπει πάντοτε να επιπεδώνεται με μυστρί ή ειδική σπάτουλα.
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 χήμα 3: Όταν το ένα φύλλο προεξέχει του άλλου από πλευράς επιπεδότητας, θα πρέΣ
πει μετά το στέγνωμα της κόλλας τοποθέτησης της θερμομόνωσης να εξαλειφθεί η
διαφορά, με τρίψιμο, βούρτσισμα και απομάκρυνση της σκόνης. Ποτέ η διαφορά δεν
πρέπει να εξαλείφεται με κονίαμα. Η εφαρμογή του κονιάματος πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τρίψιμο.
Σχήμα 4: Οι ανοικτοί αρμοί δεν γεμίζουν ποτέ με επίχρισμα. Τοποθετούνται σφηνωτά λεπτές λωρίδες θερμομονωτικού υλικού ή ειδικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης.

2.6.2: Διατάξεις έναρξης εργασιών από την κατώτερη στάθμη
Πρώτη παραλλαγή

Δεύτερη παραλλαγή

Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των
ακμών εκτός της πύκνωσης των μηχανικών
στηρίξεων ενισχύονται και με πρόσθετο
οπλισμό 30/30 εκ.:

Αναλόγως του εκτεθειμένου σε κρούσεις
των όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να είναι με απλό ή διπλό κανονικό
οπλισμό ή και με επιπρόσθετο ενισχυμένο
οπλισμό ως συμπλήρωμα του κανονικού:

Σχήμα 5
Τρίτη παραλλαγή

Σχήμα 7						

Σχήμα 6
Τέταρτη παραλλαγή

Σχήμα 8
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- 1. έναρξη τοποθέτησης της θερμομόνωσης - 2. λωρίδα οπλισμού που τοποθετείται πριν
από τη στερέωση της διατομής προστασίας της ακμής - 3. σοβατεπί ανάλογου τύπου του
δαπέδου κολλημένο - 4. στάθμη τελική δαπέδου - 5. ειδική διατομή ενίσχυσης ακμών
Πέμπτη παραλλαγή

Έκτη παραλλαγή

Έναρξη εργασιών από τμήμα κτιρίου σε
επίχωση. Αναλόγως του εκτεθειμένου σε
κρούσεις των όψεων, οι προτεινόμενες
λύσεις δύνανται να είναι με απλό ή διπλό
κανονικό οπλισμό ή και με επιπρόσθετο
ενισχυμένο οπλισμό ως συμπλήρωμα του
κανονικού:

Έναρξη εργασιών από τελική στάθμη Δώματος και άνω σε υπερκατασκευή.
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των
ακμών εκτός της πύκνωσης των μηχανικών
στηρίξεων ενισχύονται και με πρόσθετο
οπλισμό 30/30 εκ.:

Σχήμα 9

Σχήμα 10

- 1. έναρξη τοποθέτησης της θερμομόνωσης - 5. ειδική διατομή ενίσχυσης ακμών
- 6. εξηλασμένη πολυστερίνη - 7. άξονες στηρίξεων - 8. μηχανική προστασία (π.χ. φύλλο τιτανιούχου ψευδαργύρου) επί μεταλλικού σκελετού - 9. στεγανωτική στρώση υπόγειου χώρου - 10. φράγμα υδρατμών - 11. στεγανωτική στρώση θερμομόνωσης δώματος
- 12. στρώση προστασίας δώματος - 13. μεταλλικός ή πλαστικός νεροσταλάκτης με κατακόρυφο τμήμα στερεούμενο στον τοίχο υπερκατασκευής - 14. θερμομόνωση δώματος
συμβατή με το φράγμα υδρατμών και τη στεγάνωση
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2.6.3: Διατάξεις τοποθέτησης σε ακραίες καταλήξεις (οριζόντιες τομές)
Πρώτη παραλλαγή

Δεύτερη παραλλαγή

Διάτρητη διατομή - ο οπλισμός κολλιέται Όταν η διατομή είναι με λάκα φούρνου,
και στο οικοδομικό στοιχείο
αφαιρείται η προστατευτική μεμβράνη

Σχήμα 11

Σχήμα 12

Τρίτη παραλλαγή

Διάτρητη διατομή - ο οπλισμός κολλιέται με πρόσθετη λωρίδα πριν από την τοποθέτηση
της διατομής στο οικοδομικό στοιχείο

Σχήμα 13
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2.6.4: Ενδεικτικές διατάξεις τοποθέτησης στις οριζόντιες γωνίες (κατακόρυφη τομή)

Σχήμα 14

2.6.5: Ενδεικτικές διατάξεις άνω καταλήξεων σε μαρκίζες - νεροσταλάκτες, στηθαία,
πλευρικές όψεις, ποδιές παραθύρων από Ο.Σ.
Εάν D < 0,5m τοποθετείται ο νεροσταλά- - 16. αφρώδες εμποτισμένο και προσυμπιεσμένο κορδόνι ή μαστίχα με κορδόνι πεκτης του σχήματος 18
Εάν d < 20 mm εφαρμόζεται το σχήμα 18 ριορισμού βάθους ή τοποθέτηση προφίλ
ειδικής διατομής

Σχήμα 15
70

Σχήμα 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΣΕΘ

Αναλόγως του εκτεθειμένου σε κρούσεις
των όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να είναι με απλό ή διπλό κανονικό
οπλισμό ή και με επιπρόσθετο ενισχυμένο
οπλισμό ως συμπλήρωμα του κανονικού.

de ≥ 25 mm – Για ύψος κτιρίου < 28 m
r ≥ 50 mm – Για ύψος κτιρίου > 28 m
r ≥ 100 mm
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των
ακμών εκτός της πύκνωσης των μηχανικών
στηρίξεων ενισχύονται και με πρόσθετο
οπλισμό 30/30 εκ.

Σχήμα 17

Σχήμα 18

2.6.6: Ενδεικτικές διατάξεις άνω καταλήξεων σε στηθαία με μεταλλικές στέψεις
και σε πλαϊνά κεραμοσκεπών στεγών

Σχήμα 19

Στέψεις στηθαίων δωμάτων
(Η αυτή αντιμετώπιση ισχύει και για τις
μη μεταλλικές στέψεις.)
de ≥ 25 mm – Για ύψος κτιρίου < 28 m
r ≥ 50 mm – Για ύψος κτιρίου > 28 m
r ≥ 100 mm
Η μεταλλική στέψη είναι από τιτανιούχο ψευδάργυρο ή από ανοξείδωτο
χάλυβα. Η στήριξή της γίνεται με clips
από ελατηριωτό χάλυβα σε αποστάσεις 30 έως 50 cm μεταξύ τους.
Στην περίπτωση που τίθεται θέμα θερμικών γεφυρών, επαναλαμβάνεται
η θερμομόνωση και στην εσωτερική
πλευρά.
Πάντοτε προβλέπεται και στεγανοποιητική των υπόλοιπων επιφανειών.
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Πλαϊνά κεραμοσκεπών στεγών
de ≥ 25 mm – Για ύψος κτιρίου < 28 m, r ≥ 50 mm
– Για ύψος κτιρίου > 28 m,
r ≥ 100 mm
Για την τοποθέτηση της μεταλλικής στέψης χωρίς clips, όπως στο
σχήμα 14, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικές βίδες με ροδέλες
στεγανοποίησης.
Αναλόγως του εκτεθειμένου σε
κρούσεις των όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να είναι
με απλό ή διπλό κανονικό οπλισμό
ή και με επιπρόσθετο ενισχυμένο
οπλισμό ως συμπλήρωμα του κανονικού.
Χρησιμοποιείται ειδικό κεραμίδι
για τις πλαϊνές όψεις (όψεις με αετώματα).
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών εκτός της πύκνωσης των μηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και με πρόσθετο οπλισμό
30/30 εκ.
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2.6.7: Ενδεικτικές διατάξεις τοποθέτησης σε λαμπάδες, πρέκια και ποδιές ανοιγμάτων
κουφωμάτων

Σχήμα 22 - λεπτομέρεια Β

Στο σχήμα 22 που αναφέρεται σε ξύλινο κούφωμα, η θερμομόνωση της ποδιάς προστατεύεται με μεταλλική επικάλυψη που τοποθετείται σύμφωνα με την τομή Α-Α και τη
λεπτομέρεια Β.

Στην περίπτωση που προβλέπεται μαρμάρινη ποδιά, αυτή θα κολληθεί επί της βασικής στρώσης επιχρίσματος. Και στις δύο περιπτώσεις η υποκατασκευή της ποδιάς
από Ο.Σ. θα πρέπει να λάβει υπόψη τα πρόσθετα πάχη που θα απαιτηθούν μέχρι την
τελική άνω επιφάνεια.
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Στην περίπτωση κουφωμάτων αλουμινίου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τοποθέτηση
ψευδοκάσας πάχους τέτοιου όσο το πάχος της θερμομόνωσης του λαμπά. Πάντως σε
όλες τις περιπτώσεις ο καθορισμός ανοίγματος κατά το κτίσιμο (διαστάσεις κτίστη) θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα πάχη της θερμομόνωσης των λαμπάδων, πρεκιού και ποδιάς.
Αναλόγως του εκτεθειμένου σε κρούσεις των όψεων, οι προτεινόμενες λύσεις δύνανται να είναι με απλό ή διπλό κανονικό οπλισμό ή και με επιπρόσθετο ενισχυμένο οπλισμό
ως συμπλήρωμα του κανονικού.
Οι ενώσεις των διατομών προστασίας των ακμών εκτός της πύκνωσης των μηχανικών στηρίξεων ενισχύονται και με πρόσθετο οπλισμό 30/30 εκ.

Σχήμα 23
Ξύλινο κούφωμα με ξύλινο ρολό

Σχήμα 24
Ξύλινο κούφωμα με γαλλικό εξώφυλλο

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών εργασιών τοποθέτησης
ΣΣΕΘ και της αλληλουχίας τους, που είναι απαραίτητες για την πλήρη θερμική θωράκιση του κτιρίου χωρίς θερμογέφυρες, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και
τηρώντας τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου. Καθορίσαμε τις λεπτομέρειες σύνδεσης
των ΣΣΕΘ στα διάφορα σημεία του κτιρίου και τον τρόπο τοποθέτησης ειδικών διατομών.
Γνωρίσαμε τον τρόπο κόλλησης, μηχανικής στερέωσης και επίχρισης των θερμομονωτικών
πλακών και αντιληφθήκαμε τις ιδιαίτερες εργασίες που εκτελούνται ανάλογα με τον τύπο
του μονωτικού.

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
Κυκλώστε τη σωστή πρόταση:
1. Σε υφιστάμενη κατοικία ο μελετητής υπολόγισε τοποθέτηση ελάχιστου πάχους μονωτικού 6 cm. Ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να καλύψει και τις κατακόρυφες υδρορροές
που προεξέχουν του κτιρίου κατά 4 cm. Ο ορθός τρόπος εργασίας είναι:
a) Χρήση μονωτικού πάχους 10 cm και αφαίρεση από το πίσω τμήμα του μονωτικού, υλικού πάχους 4 cm για την κάλυψη της υδρορροής.
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b) Χρήση του μονωτικού των 6 cm και αφαίρεση από το πίσω τμήμα του πάχος

2.

3.

4.

5.

υλικού 4 cm για την κάλυψη της υδρορροής.
c) Χρήση μονωτικού πάχους 7 cm και αφαίρεση από το πίσω τμήμα του μονωτικού υλικού πάχους 4 cm για την κάλυψη της υδρορροής.
Για τη συγκόλληση επένδυσης πέτρας επί της θερμομονωτικής στρώσης μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας παρέχει η χρήση ΣΣΕΘ με:
a) Πετροβάμβακα
b) Διογκωμένη πολυστερίνη
c) Εξηλασμένη πολυστερίνη
Ποιον τύπο βύσματος πρέπει να επιλέξετε για θερμομόνωση αυξημένης πυροπροστασίας με πετροβάμβακα, σε υφιστάμενη πιλοτή σκυροδέματος χωρίς σοβά, όταν
το πάχος μονωτικού είναι 10 cm και έχει φρεζαριστεί 1,5 cm για την τοποθέτηση
του βύσματος:
a) Μήκος 12,5 cm & Βάθος αγκύρωσης 2,5 cm
b) Μήκος 11 cm & Βάθος αγκύρωσης 2,5 cm
c) Μήκος 11 cm & Βάθος αγκύρωσης 4 cm
Σε κτίριο ύψους όψης 20 m και πλάτους όψης 15 m το πλάτος των ζωνών με
αυξημένες απαιτήσεις μηχανικής στήριξης για προστασία από υφαρπαγή από τον
άνεμο είναι:
a) 1 m
b) 1,5 m
c) 2 m
Σε νέο κτίριο ο μελετητής υπολόγισε τοποθέτηση ελάχιστου πάχους μονωτικού 8
cm. Λόγω κακής σκυροδέτησης οι όψεις του κτιρίου παρουσιάζουν αποκλίσεις στην
κατακόρυφο έως 4 cm. Ο σωστός τρόπος εργασίας για να εξαλείφουν οι ανισοσταθμίες με το ΣΣΕΘ είναι:
a) Η χρήση μεγαλύτερου πάχους κόλλας (0,5-4 cm) στην πίσω πλευρά του μονωτικού
b) Το σοβάντισμα της επιφάνειας (0,5-4 cm) και μετά η τοποθέτηση του μονωτικού
c) Η χρήση μονωτικών πλακών και με μεγαλύτερα πάχη (8-12 cm)
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3

Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη θερμομόνωση
εξωτερικών τοίχων με άλλες μεθόδους

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Σε πολλές περιπτώσεις η θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας με ΣΣΕΘ δεν
είναι εφικτή αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού μπορεί να μην είναι η επιθυμητή.
Για το λόγο αυτόν, το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 περιλαμβάνει
μια ευρεία γκάμα τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιίας.
Από το σύνολο των τεχνικών εργασιών που περιγράφονται στο πρότυπο, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μέθοδοι εξωτερικής θερμομόνωσης με συστήματα
ξηράς δόμησης που σχετίζονται με τη θερμομόνωση των υφιστάμενων μη μονωμένων κτιρίων, καθώς η εκ των υστέρων θερμομόνωσή τους εμπίπτει σε εθνικές
δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών.
Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις σχετικές δεξιότητες και ικανότητες εκτέλεσης των σύνθετων εργασιών, βασική προϋπόθεση είναι η κατανόηση των τεχνικών
όρων και ορισμών, καθώς και των απαιτήσεων που εισάγει το εθνικό πρότυπο.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι, αφενός η κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών, προκειμένου να επικοινωνείς με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές των συστημάτων ξηράς δόμησης, και αφετέρου η ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζεις τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου ξεχωριστά και να τις
αντιστοιχίζεις στις απαιτήσεις των εργασιών του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να συνδυάζεις τους διάφορους τεχνικούς όρους με ακρίβεια.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τα κριτήρια επιλογής των
ελαφρών θερμομονωτικών υλικών.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τις διαδικασίες καθορισμού υλικών και δειγμάτων.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τις διαδικασίες παραλαβής, ελέγχου και αποδοχής των υλικών.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις αποθήκευσης και μεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο.
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• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις γενικές απαιτήσεις του
χρόνου έναρξης εργασιών, καθώς και με τις απαιτήσεις που αφορούν τον τεχνίτη.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•

Επικαλύψεις μονωτικών
Συστήματα επενδύσεων με γυψοσανίδες
Κατηγορίες γυψοσανίδων
Συστήματα επενδύσεων με τσιμεντοσανίδες

Ενότητα 3.1: Όροι και ορισμοί
3.1.1: Διαφοροποίηση τοίχων από πλευράς δομής και τεχνικών εργασιών
Οι εξωτερικοί τοίχοι από πλευράς δομής και οι αντίστοιχες τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης, που εξετάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, αφορούν συστήματα ξηράς δόμησης και είναι:
• Η εσωτερική θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με επένδυση γυψοσανίδας.
• Η εξωτερική θερμομόνωση με επένδυση τσιμεντοσανίδας.

3.1.2: Συνηθέστερα θερμομονωτικά υλικά
Τα συνηθέστερα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω τεχνικές εργασίες ανήκουν είτε στην κατηγορία των ινωδών μονωτικών-ορυκροβάμβακες (ΜW):
• Πετροβάμβακας (SW)
• Υαλοβάμβακας (GW)
είτε στην κατηγορία των αφρωδών θερμοπλαστικών μονωτικών:
• Εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
• Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)
Ειδικά για τους ορυκτοβάμβακες, στους οποίους ανήκουν και ο πετροβάμβακας αλλά
και ο υαλοβάμβακας, ο τεχνίτης οφείλει να επιβεβαιώνει το ακριβές είδος του υλικού που
προμηθεύεται, καθώς τα υλικά έχουν διαφορετικές ιδιότητες, με σημαντικότερη αυτή της
υπεροχής του πετροβάμβακας έναντι του υαλοβάμβακα στην αντοχή στη φωτιά.

Επικαλύψεις μονωτικών
Οι ορυκτοβάμβακες μπορούν να φέρουν επικαλύψεις όπως αλουμινόχαρτο ως φράγμα
υδρατμών και ανακλαστική μόνωση αλλά και επικάλυψη απλής γυψοσανίδας ή ανθυγρής.
Τα αφρώδη μονωτικά μπορούν να φέρουν επικάλυψη απλής γυψοσανίδας ή ανθυγρής.

3.1.3: Συστήματα επενδύσεων με γυψοσανίδες
Δομικά κατακόρυφα συστήματα αποτελούμενα από γυψοσανίδες και παρελκόμενα δομικά υλικά με τα οποία επενδύονται εσωτερικά δομικά στοιχεία φέροντα ή μη (τούβλα,
κολόνες, δοκάρια μεταλλικά ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχία, μεταλλικά πάνελ κ.λπ.),
με σκοπό είτε τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του δομικού στοιχείου (θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυραντίσταση) είτε και για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Υλικά που απαρτίζουν τα συστήματα επενδύσεων
• Γυψοσανίδες
78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 • Βασικές έννοιες και απαιτήσεις ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

• Μεταλλικά προφίλ (ορθοστάτες-στρωτήρες ή κανάλι οροφής-περιμετρικό προφίλ
οροφής)
• Ξύλινα προφίλ (ορθοστάτες-στρωτήρες)
• Υλικά αρμολόγησης (με βάση το γύψο)
• Υλικά στερέωσης (βίδες-πλαστικά βύσματα με βίδες-ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα)
• Υλικά συγκόλλησης με βάση το γύψο σε περίπτωση απευθείας επένδυσης της γυψοσανίδας στο προς επένδυση δομικό στοιχείο.
• Ταινίες αρμολόγησης (χαρτοταινίες, υαλοταινίες, αυτοκόλλητες δικτυωτές υαλοταινίες)
• Αυτοκόλλητες ηχοαπορροφητικές ταινίες πολυαιθυλενίου
• Μονωτικά υλικά (πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας, εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη).
Είναι δυνατόν να παραχθούν σύνθετα πάνελ αποτελούμενα από μια στρώση γυψοσανίδων και μονωτικό υλικό, όπως αναφέρεται παραπάνω, σε μεγάλη ποικιλία παχών
(ανάλογα με το απαιτούμενο υλικό) και σε διαστάσεις ίδιες με αυτές των γυψοσανίδων σε
περίπτωση απευθείας συγκόλλησης.

Γυψοσανίδες

Δομικό προϊόν που συνίσταται από πυρήνα επεξεργασμένου κονιάματος γύψου σταθερά
εγκιβωτισμένου ανάμεσα σε χάρτινα ανθεκτικά τοιχώματα ώστε να σχηματιστεί σανίδα.
Οι γυψοσανίδες αποτελούν το κύριο διαχωριστικό υλικό για τη δημιουργία κατακόρυφων ή
οριζόντιων δομικών χωρισμάτων τοποθετούμενες σε μεταλλικά πλαίσια (συστήματα τοιχοποιίας, συστήματα οροφών, συστήματα δαπέδων).

Χαρακτηριστικά – ιδιότητες γυψοσανίδων

Οι βασικοί τύποι γυψοσανίδων είναι:
• Γυψοσανίδες τύπου Α: απλές
• Γυψοσανίδες τύπου H: με ελαττωμένη ικανότητα απορρόφησης νερού – ανθυγρές
• Γυψοσανίδες τύπου E: με επικάλυψη
• Γυψοσανίδες τύπου F: με βελτιωμένη ικανότητα προσκόλλησης του πυρήνα σε υψηλές θερμοκρασίες – πυράντοχες
• Γυψοσανίδες τύπου P: για επίχριση
• Γυψοσανίδες τύπου D: ελεγχόμενης πυκνότητας
• Γυψοσανίδες τύπου R: αυξημένης αντοχής
• Γυψοσανίδες τύπου I: αυξημένης επιφανειακής σκληρότητας.
Οι συνηθέστεροι τύποι άκρων των γυψοσανίδων είναι:
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Μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα
Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα αποτελούν τα μέρη του σκελετού πάνω στον οποίο
εδράζονται οι γυψοσανίδες και εντός αυτού τοποθετούνται τα θερμομονωτικά.

Χαρακτηριστικά – ιδιότητες συστημάτων
Η μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και συνθέσεων γυψοσανίδων, όπως και η ποικιλία διαστάσεων των μεταλλικών προφίλ αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν τα διάφορα εξαρτήματα, έχουν ως αποτέλεσμα το πολύ μεγάλο εύρος τιμών στα τεχνικά χαρακτηριστικά
αλλά και στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των συστημάτων επενδύσεων με γυψοσανίδες.
Ενδείκνυται η αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια προδιαγραφών των παραγωγών.
Πάχος επένδυσης: Το ελάχιστο πάχος επένδυσης είναι 27,5 mm για συστήματα με
απευθείας επικόλληση και 30,5 mm για συστήματα με μεταλλικό σκελετό και ποικίλλει
ανάλογα με τις τεχνικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις του χώρου.
Βάρος: Τα συστήματα με απευθείας επικόλληση έχουν ελάχιστο βάρος 12 kg/m2 (χωρίς μονωτικό υλικό) και ποικίλλουν ανάλογα με το μονωτικό υλικό και το είδος της γυψοσανίδας, ενώ στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού είναι 14-15 kg/m2.
Θερμομόνωση: Ο συνδυασμός γυψοσανίδων με μονωτικά υλικά και πιθανόν η ύπαρξη
διάκενου χώρου (στάσιμος αέρας), δίνουν τη δυνατότητα εξαιρετικών τιμών θερμοπερατότητας των συστημάτων επενδύσεων τα οποία σε συνδυασμό με την προς επένδυση επιφάνεια δίνουν συνολική θερμοπερατότητα εξωτερικού τοίχου που ικανοποιεί τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
Ηχομόνωση: Η επένδυση μιας επιφάνειας με μονή στρώση γυψοσανίδων με απευθείας
επικόλληση βελτιώνει τον σταθμισμένο δείκτη ηχομείωσης του τοίχου κατά 1,5-2 dB αλλά
η βελτίωση δεν είναι αναλογικά η ίδια παντού. Η χρησιμοποίηση μονωτικού υλικού σε μεγάλη ποικιλία (συνιστάται ινώδες ηχοαπορροφητικό υλικό, όπως π.χ. πετροβάμβακας) και
η ύπαρξη διάκενου χώρου συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του σταθμισμένου δείκτη
ηχομείωσης του συστήματος και μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικές τιμές που ικανοποιούν
πλήρως τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Πυραντίσταση: Η μεγάλη ποικιλία γυψοσανίδων σε συνδυασμό με μονωτικά υλικά συγκεκριμένων πυκνοτήτων και πάχους παρέχουν τη δυνατότητα κατασκευής συστημάτων
με δείκτες πυραντίστασης από 30 έως 180 λεπτά, σε συνάρτηση βέβαια με την προς
επένδυση επιφάνεια (τούβλο, σκυρόδεμα, φέρουσα μεταλλική διατομή κ.λπ.). Έτσι, είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διπλές και τριπλές σειρές γυψοσανίδων, συνήθως πυράντο80
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χων, ή και πιο ειδικών πυρόπλακων, για μεγάλους δείκτες πυραντίστασης, ανάλογα με τις
απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης πυρασφάλειας.
Μέγιστα ύψη: Η διάταξη του μεταλλικού σκελετού (αποστάσεις, τρόπος τοποθέτησης,
μονός ή διπλός σκελετός), η επιλογή σκελετού (ορθοστάτης ή κανάλι οροφής), όπως και το
συνολικό πάχος των στρώσεων των γυψοσανίδων, παρέχουν τη δυνατότητα κατασκευής
επενδύσεων με μέγιστα ύψη έως και μεγαλύτερα από 10 m.
Ηχοαπορρόφηση: Η χρήση ειδικών διάτρητων γυψοσανίδων με μεγάλη ποικιλία τύπου
αλλά και ποσοστού διατρήσεων σε συνδυασμό με τη χρήση στο πίσω μέρος ηχοαπορροφητικών ινωδών υλικών (πετροβάμβακας) αλλά και με το πάχος του διάκενου, έχει ως
αποτέλεσμα μεγάλο εύρος τιμών (έως και 1), όσον αφορά τους βαθμούς ηχοαπορρόφησης των συστημάτων επενδύσεων σε σχέση πάντοτε με την επιθυμητή συχνότητα, η οποία
εξαρτάται από τη χρήση του εξεταζόμενου χώρου (συναυλιακός χώρος, χώρος διδασκαλίας, συνεδριακός χώρος κ.λπ.).
Μηχανικές αντοχές: Η χρήση ειδικών ινογυψοσανίδων (οπλισμένες) με εξαιρετική συμπεριφορά σε μηχανικές καταπονήσεις (επιφανειακή σκληρότητα κατά Brinnel 35 N/
mm2) δίνει τη δυνατότητα κατασκευής συστημάτων επενδύσεων με μεγάλες αντοχές σε
κρούσεις (χώροι νοσοκομείων, σχολείων, κυκλοφορίας περονοφόρων μηχανημάτων, αποθηκευτικών χώρων κ.λπ.).
Αντοχή σε απορρόφηση ακτινοβολίας: Η δυνατότητα παραγωγής γυψοσανίδων επενδεδυμένων με φύλλα μολύβδου σε μεγάλη ποικιλία (συνήθως πάχος μολύβδου 0,5, 1, 1,5,
2, 2,5, 3 mm) δημιουργεί τη δυνατότητα συστημάτων επενδύσεων με εξαιρετική συμπεριφορά στην απορρόφηση ακτινοβολίας, γεγονός πολύ χρήσιμο σε νοσοκομειακούς χώρους.
Βέβαια, το πάχος του μολύβδου καθορίζεται από εγκεκριμένα ινστιτούτα (Ε.ΚΕ.ΦΕ. Δημόκριτος) και εν συνεχεία από συγκεκριμένες μελέτες, ανάλογα με τη χρήση του χώρου και
τα είδος των μηχανημάτων εκπομπής.

3.1.4: Συστήματα επενδύσεων με τσιμεντοσανίδες
Οι τσιμεντοσανίδες είναι ελαφρά δομικά προϊόντα με καλές μηχανικές ιδιότητες, υγροπροστασίας και πυραντίστασης. Οι τσιμεντοσανίδες μπορούν να αποτελούν το κύριο υλικό
επένδυσης εξωτερικής τοιχοποιίας τοποθετούμενες σε μεταλλικά πλαίσια (συστήματα τοιχοποιίας). Πρόκειται για δομικό προϊόν που αποτελείται από φύλλα σκληρυμένου τσιμεντοκονιάματος. Διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων και συνθέσεων. Συνιστάται η αναφορά στα
φυλλάδια των κατασκευαστών.

Ενότητα 3.2: Γενικές απαιτήσεις ποιότητας
3.2.1: Κριτήρια επιλογής των θερμομονωτικών υλικών
Για την επιλογή των θερμομονωτικών υλικών, του πάχους τους και του τρόπου θερμομόνωσης πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για την κλιματική ζώνη και
το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τους
συνδυασμούς της συμπεριφοράς των υλικών, σχετικά με τις διάφορες καταπονήσεις (μηχανικές, υγροθερμικές και φυσικοχημικές) που επικρατούν στο έργο και υφίστανται τα
υλικά (βλ. υποενότητα 1.1.5).
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3.2.2: Καθορισμός των υλικών – δείγματα
Όλα τα υλικά καθορίζονται εκ των προτέρων με την τεχνική τους περιγραφή και δείγματα,
εφόσον είναι απαραίτητο, τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών τους και
διατίθενται τα αντίστοιχα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των
εργασιών τα υλικά προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής), εκτός αν
συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα. Ο καθορισμός των υλικών θα συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται τόσο έγκαιρα ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των ανωτέρω
αποτελεί λόγο μη αποδοχής τους στο έργο.

3.2.3: Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Επίσης συνοδεύονται από επίσημα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Ελάχιστη
πιστοποίηση συμμόρφωσης των θερμομονωτικών υλικών αποτελεί η σήμανση CE σύμφωνα με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα για τα θερμομονωτικά προϊόντα. Το σήμα CE
όπως και η γενικότερη σήμανση των θερμομονωτικών υλικών με την περιγραφή και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους αποτυπώνεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους.
Τα υλικά ελέγχονται κατά την είσοδό τους στο έργο, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε
πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα προβλεπόμενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε
άριστη κατάσταση (π.χ. μονωτικές πλάκες με ακέραιες ακμές, σφραγισμένες απαραμόρφωτες φύσιγγες ή δοχεία με πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και χρόνο λήξης που καλύπτει το πρόγραμμα κατασκευής), οπότε γίνονται αποδεκτά και επιτρέπεται η ενσωμάτωσή
τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία ή διενέργεια δοκιμασιών από
πιστοποιημένο εργαστήριο, αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση προς τα
πρότυπα.

3.2.4: Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης και μεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να
διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές
κακώσεις, τη βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο.
Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και
έτσι ώστε να καταναλώνονται με τη σειρά προσκόμισής τους – οπωσδήποτε πριν από τη
λήξη του χρόνου χρήσης. Η μεταφορά τους στο εργοτάξιο γίνεται με τις ίδιες προφυλάξεις
που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους.

3.2.5: Υποχρεώσεις του τεχνίτη
Καταρχάς ο τεχνίτης πρέπει να έχει επίσημα προμηθευτεί και να έχει μελετήσει το εθνικό
πρότυπο. Ο τεχνίτης κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος:
• Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να
χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας.
• Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και
μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργική κατάσταση κ.λπ.
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• Να διατηρεί τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
• Να συμμορφώνεται με τις εντολές της επίβλεψης.
• Να κατασκευάζει δείγμα εργασίας για έγκριση ελαχίστης επιφάνειας 5 m2 σε θέση
που θα υποδειχθεί. Το δείγμα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.
Ο ειδικευμένος τεχνίτης πρέπει να είναι επιτόπου ακόμα και στην περίπτωση απλής τοποθέτησης της θερμομόνωσης ανάμεσα σε δύο οικοδομικά στοιχεία με ή χωρίς ενδιάμεσο
κενό, ώστε η θερμομόνωση να μην παρουσιάζει κενά μεταξύ των φύλλων ή αποκολλήσεις
από την επιφάνεια όπου τοποθετείται. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της θερμομόνωσης
από ανειδίκευτους οικοδόμους-κτίστες.

3.2.6: Χρόνος έναρξης εργασιών
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη των εργασιών για την επίλυση
του συνόλου των προβλημάτων που πιθανόν παρουσιάζει το υφιστάμενο υπόστρωμα. Οι
εργασίες δύνανται να αρχίσουν εφόσον:
Σε περίπτωση κατασκευής επενδύσεων σε τοίχους νέου κτιρίου:
• Οι τοίχοι έχουν επαρκώς ωριμάσει με την παρέλευση τουλάχιστον 28 ημερών και να
έχουν αποβάλει πλήρως την υγρασία τους.
• Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δίκτυα έχουν ολοκληρωθεί.
• Έχουν τοποθετηθεί οι νέες ψευδοκάσες σύμφωνα με τις διαστάσεις του νέου πάχους τοίχου που θα δημιουργηθεί.
Σε περιπτώσεις κατασκευής επενδύσεων σε τοίχους παλαιού κτιρίου:
• Ρηγματωμένα υποστρώματα σκυροδέματος ή τοίχων πληρώσεως ή αποκολληθείσες ενώσεις τοίχων πληρώσεως με στοιχεία φέροντος οργανισμού, έχουν αποκατασταθεί πλήρως με εφαρμογή των ισχυουσών τεχνικών που προβλέπουν τα εθνικά
πρότυπα (δομικές συγκολλήσεις με ρητινενέσεις, ενισχύσεις με ανθρακονήματα ή
χαλυβδοελάσματα, ειδικά επισκευαστικά κονιάματα και πάντοτε με την επίβλεψη
του μηχανικού του έργου).
• Υποστρώματα του τοίχου με διείσδυση υγρασίας έχουν στεγανοποιηθεί και φαινόμενα ανερχόμενης υγρασίας έχουν επαλειφθεί με χρήση χημικών φραγμάτων.
• Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δίκτυα έχουν μετατοπιστεί (π.χ. τα θερμαντικά σώματα στον εσωτερικό τοίχο, οι μονάδες κλιματισμού στον εξωτερικό τοίχο κ.λπ.).
• Έχουν τοποθετηθεί οι νέες ψευδοκάσες σύμφωνα με τις διαστάσεις του νέου πάχους τοίχου που θα δημιουργηθεί.

3.2.7: Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
Δύναται να διενεργείται καθημερινά έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες
ανταποκρίνονται στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. Καμία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη.
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής μπορούν να μη γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον
τεχνίτη χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά μέτρα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά
είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία.
83

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

Ο εργοδότης επίσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέρυθρης
θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της κατασκευής της μόνωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν
της μελέτης (ελλιπής μόνωση, θερμογέφυρες, εισροές νερού κ.λπ.), ο τεχνίτης οφείλει να
αποκαταστήσει την ποιότητα της μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο.
Όλοι οι ως άνω έλεγχοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιπρόσθετης αμοιβής για τον τεχνίτη του έργου.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών που
αφορούν τα συστήματα ξηράς δόμησης και που είναι απαραίτητοι στην επικοινωνία με
τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές. Γνωρίσαμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συστημάτων επένδυσης με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες. Αντιληφθήκαμε
τα σημαντικά κριτήρια επιλογής συστημάτων επένδυσης βάσει ειδικών απαιτήσεων στην
κατασκευή ως προς την πυρασφάλεια, την ηχομόνωση, τις μηχανικές αντοχές και την
απορρόφηση ακτινοβολίας. Καθορίσαμε τις απαιτούμενες προκαταρκτικές εργασίες επί
των υποστρωμάτων πριν την τοποθέτηση των επενδύσεων σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.
Κατανοήσαμε τις συνθήκες που πρέπει να τηρούνται στη διάρκεια κατασκευής αλλά και
των υποχρεώσεων που έχει ο τεχνίτης. Και, τέλος, έγιναν αντιληπτά τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας κατασκευής των συστημάτων επένδυσης με γυψοσανίδες και
τσιμεντοσανίδες προκειμένου να τα λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας από την αρχή έως το
τέλος της τεχνικής εργασίας μας.

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Ποιον τύπο γυψοσανίδας θα επιλέγατε για τη θερμομόνωση με εσωτερική

επένδυση του εξωτερικού τοίχου μπάνιου κατοικίας:
a) Τύπου R 			
b) Τύπου Α 		
c) Τύπου H
2. Ποιο σύστημα θα επιλέγατε για τη θερμομόνωση με εξωτερική επένδυση βορινού τοίχου με αυξημένες απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές:
		 a) Σύστημα με γυψοσανίδα τύπου Η
		 b) Σύστημα με τσιμεντοσανίδα
		 c) Σύστημα με γυψοσανίδα τύπου R
3. Ποιο σύστημα εσωτερικής επένδυσης με γυψοσανίδα τύπου Η σε χώρους
έντονης υγρομετρίας ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήματα λόγω συμπύκνωσης υδρατμών:
		 a) Σύστημα με μόνωση πετροβάμβακα επικαλυμμένο με φύλλο αλουμινίου ως
φράγμα υδρατμών
		 b) Σύστημα με εξηλασμένη πολυστερίνη και επικάλυψη γυψοσανίδας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 • Βασικές έννοιες και απαιτήσεις ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με άλλες μεθόδους

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η μεθοδολογία θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων με συστήματα ξηράς δόμησης
περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικές εργασίες που πρέπει να εκτελούνται με ακρίβεια και συγκεκριμένη αλληλουχία, προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η πλήρης
θερμική θωράκιση του κτιρίου όσο και η επίτευξη ιδιαίτερων λειτουργικών χαρακτηριστικών, όπως αυξημένη αντοχή σε υγρασία, μηχανικές καταπονήσεις, πυραντοχή, καλύτερη ακουστική και αυξημένη ηχομόνωση. Για να εξασφαλίσουμε
το βέλτιστο αποτέλεσμα είναι απαραίτητη η ανάδειξη και κατανόηση, με κάθε
δυνατή λεπτομέρεια, όλων των τεχνικών εργασιών της κατασκευής.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων με συστήματα ξηράς δόμησης και της αλληλουχίας τους, προκειμένου να είσαι σε θέση να εκτελείς τις εργασίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και τηρώντας τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να διαχειρίζεσαι τα υλικά και τα εργαλεία των συστημάτων ξηράς δόμησης.
• Να τοποθετείς θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας με εσωτερική επένδυση
γυψοσανίδας σε μεταλλικό σκελετό.
• Να τοποθετείς θερμομόνωση επί της εσωτερικής επιφάνειας των τοίχων με
απευθείας επικόλληση συστήματος ξηράς δόμησης χωρίς μεταλλικό σκελετό.
• Να τοποθετείς θερμομόνωση σε εξωτερικούς τοίχους με συστήματα ξηράς δόμησης ελαφριάς δομής με τσιμεντοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό.
• Να εφαρμόζεις τις στρώσεις τελειώματος.
• Να λαμβάνεις μέτρα ατομικής ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά
την εκτέλεση των εργασιών.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
• Μεταλλικός σκελετός επενδύσεων γυψοσανίδας
• Συστήματα επενδύσεων με απευθείας επικόλληση
• Μεταλλικός σκελετός επενδύσεων τσιμεντοσανίδας
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Ενότητα 4.1: Τεχνικές εργασίες εσωτερικής θερμομόνωσης εξωτερικής
τοιχοποιίας με επένδυση γυψοσανίδας
4.1.1: Διαχείριση υλικών
Mεταφορά
Οι γυψοσανίδες μεταφέρονται σε παλέτες με φορτηγά που διαθέτουν τηλεσκοπικό γερανό
και προωθούνται εύκολα στο εσωτερικό του εργοταξίου. Στοιβάζονται σε επίπεδο έδαφος
πάνω σε ξύλινες παλέτες, καδρόνια ή λωρίδες γυψοσανίδων.
Δύο τεχνίτες με τη βοήθεια μεταλλικών λαβών μεταφέρουν εύκολα ένα φύλλο
γυψοσανίδας.
Το δίτροχο καροτσάκι δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς
μερικών φύλλων γυψοσανίδας από έναν τεχνίτη.

Επεξεργασία
Η κοπή της γυψοσανίδας γίνεται με φαλτσέτα ή μαχαίρι κοπής. Χαράσσεται η
πρόσθια πλευρά και εν συνεχεία κόβεται
το χαρτί στην πίσω πλευρά της γυψοσανίδας.

Η κοπή μπορεί να γίνει μονομιάς σε πλάτος έως και 63 cm μέσω του ειδικού κόφτη της
που διαθέτει αμφίπλευρα λεπίδες κοπής.
Η κοπή γυψοσανίδας μπορεί επίσης να γίνει εύκολα με πριόνι.
Μετά το κόψιμο, τα κομμένα άκρα
της γυψοσανίδας λειαίνονται με ράσπα και εν συνεχεία προετοιμάζονται
για την αρμολόγηση και πλανίζονται
υπό γωνία με ειδική πλάνη.

86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 • Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με άλλες μεθόδους

4.1.2: Συστήματα επενδύσεων με μεταλλικό σκελετό
Εφαρμόζονται σε επιφάνειες όπου δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για
την επικόλληση των γυψοσανίδων (επιπεδότητα επιφανειών) και επιπροσθέτως απαιτείται
κενός χώρος στο πίσω μέρος για τη διέλευση των διαφόρων εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών, ή και απαιτείται χώρος για τη στερέωση αντικειμένων μεγάλου βάρους, όπως τα είδη υγιεινής. Ο σκελετός αποτελείται από ειδικά προφίλ τυποποιημένων
διαστάσεων πάνω στον οποίο βιδώνονται οι γυψοσανίδες.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι επένδυσης με μεταλλικό σκελετό ανάλογα με τα
χρησιμοποιούμενα προφίλ:

Ορθοστάτες – στρωτήρες

		

Κανάλι οροφής – περιμετρικό οροφή

Η διαδικασία εφαρμογής των συστημάτων επενδύσεων με μεταλλικό σκελετό ακολουθεί τα εξής βήματα:

87

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

• Χάραξη του ίχνους της επένδυσης στο δάπεδο και την οροφή όπως και των ανοιγμάτων (πόρτες) στο δάπεδο.
• Εφαρμογή του μεταλλικού σκελετού.
• Βίδωμα των στρωτήρων στο δάπεδο και την οροφή στο χαραγμένο ίχνος, αφού
προηγουμένως επενδυθεί η πλευρά των προφίλ που θα είναι σε επαφή με το δάπεδο
ή την οροφή με αφρώδη ταινία πολυαιθυλενίου για την αποφυγή θερμογεφυρών.
• Τοποθέτηση και εφαρμογή των ορθοστατών ή των καναλιών οροφής στους στρωτήρες σε αποστάσεις των 60 cm. Τα κανάλια οροφής στερεώνονται στην προς επένδυση επιφάνεια μέσω ειδικών μεταλλικών εξαρτημάτων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το συνολικό πάχος της επένδυσης και κατ’ επέκταση το πάχος
του διάκενου χώρου.
• Εφαρμογή των διαφόρων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών) και τυχόν
συστημάτων στερέωσης ειδών υγιεινής. Οι καλωδιώσεις περνάνε εύκολα μέσα από
τους ορθοστάτες μέσω προδιατρημένων οπών που υπάρχουν στη ράχη τους (πλάτος) και σε συγκεκριμένες καθ’ ύψος αποστάσεις. Σε περίπτωση διαμέτρου μεγαλύτερης από 30 mm συνιστάται η εφαρμογή σκελετού αποτελούμενου από κανάλι
οροφής με δυνατότητα ρύθμισης του πάχους του διάκενου χώρου.
• Εφαρμογή του μονωτικού υλικού. Η στερέωση του μονωτικού γίνεται με αυτοκόλλητα άγκιστρα, ειδικά όταν τοποθετούνται τεμαχισμένες πλάκες, προκειμένου να
διευκολυνθεί η εγκατάσταση των καλωδίων.
• Βίδωμα των γυψοσανίδων στο μεταλλικό σκελετό. Σε περίπτωση απαίτησης διπλής
σειράς γυψοσανίδων, οι αρμοί της πρώτης με τη δεύτερη στρώση δεν θα πρέπει να
συμπίπτουν για λόγους ηχομόνωσης και πυραντίστασης.
• Αρμολόγηση των γυψοσανίδων.
• Τελική επεξεργασία των επιφανειών (ταπετσαρία, βάψιμο, πλακάκια κ.λπ.).

Εφαρμογή γυψοσανίδας
Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται όρθιες, συγκρατούνται, πιέζονται και βιδώνονται πάνω στο
σκελετό κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. Η στερέωση αρχί88
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ζει από το μέσον προς το άνω και κάτω μέρος της γυψοσανίδας και συνεχίζεται προς μία
κατεύθυνση. Το βίδωμα γίνεται σε αποστάσεις των 25 cm. Σε περίπτωση διπλής στρώσης,
οι αποστάσεις του βιδώματος της πρώτης στρώσης μπορούν να τριπλασιαστούν σε 75 cm.
Τυχόν οριζόντιοι αρμοί στα εγκάρσια άκρα τους πρέπει να μετατίθενται. Εάν πρόκειται για
κατασκευή τοίχου μονής στρώσης γυψοσανίδας, η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να
γίνεται πάνω σε μεταλλικό προφίλ.
Οι βίδες πρέπει να διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στα μεταλλικά
προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται
κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοδράπανου ώστε να μπορούν να στοκάρονται. Το χαρτί δεν πρέπει να σχίζεται. Παραμορφωμένες ή λάθος τοποθετημένες βίδες πρέπει να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται, σε
απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση, με καινούργιες.

Αποστάσεις βιδών σε τοιχοποιία (mm):

Διαμόρφωση ανοιγμάτων τοίχου

Ανοίγματα στους τοίχους προκύπτουν κατά κανόνα όταν επίκειται τοποθέτηση πόρτας ή
υαλοστασίου. Στους τοίχους Knauf είναι δυνατή η τοποθέτηση όλων των ειδών τα κασώματα από ξύλο, αλουμίνιο, πλαστικό ή στραντζαριστό χάλυβα.
Οι ορθοστάτες περιμετρικά του ανοίγματος πρέπει να είναι σταθεροί και αντοχής ώστε
να φέρουν το φορτίο της πόρτας. Για το λόγο αυτόν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
κατά την κατασκευή το πάχος, το ύψος του τοίχου, το βάρος της πόρτας και ο τρόπος
χρήσης της.
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Συγκεκριμένα, για ανοίγματα με φύλλο πόρτας έως 25 kg και ύψος τοίχου έως 2,60 m
πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα μεταλλικά προφίλ ελάχιστου πάχους χάλυβα 0,6 mm. Για
φύλλα πόρτας μεγάλου βάρους και ύψος τοίχου 3,00 m απαιτείται η χρήση μεταλλικού
ενισχυμένου ορθοστάτη πάχους λαμαρίνας 2 mm στις πλευρές του ανοίγματος σε όλο το
ύψος του τοίχου. Η στερέωση των προφίλ σε δάπεδο και οροφή γίνεται εύκολα και γρήγορα με το σετ στερέωσης γωνίας ή με γωνιακό έλασμα. Ο αρμός των γυψοσανίδων δεν
πρέπει να διαμορφώνεται σε συνέχεια του ανοίγματος της πόρτας. Η ένωσή τους πρέπει
να γίνεται πάντα σε ενδιάμεσο ορθοστάτη στο υπέρθυρο.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Καλώδια ή σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πρέπει να διαπερνούν τους ορθοστάτες στα σημεία που διαθέτουν σχετικές οπές και να σταθεροποιούνται στο διάκενο του
τοίχου μεταξύ των γυψοσανίδων. Η διέλευση των καλωδίων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται φθορές τους στα άκρα της λαμαρίνας. Επίσης πρέπει
να αποκλείεται ενδεχόμενη διαπέραση κάποιας βίδας στα καλώδια κατά τη στερέωση
των γυψοσανίδων. Για το λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται η διέλευση καλωδίων μέσα στους
ορθοστάτες κατά μήκος παρά μόνον κάθετα. Στους ορθοστάτες οι κυκλικές οπές έχουν
για προστασία αναδιπλωμένα άκρα. Οι τοποθετημένοι ορθοστάτες διαθέτουν τρεις σειρές
οπών. Μία σειρά είναι λίγο πάνω από το δάπεδο, μία λίγο κάτω από την οροφή και μία στο
μέσον του ύψους του τοίχου.
Υπάρχουν ειδικά ηλεκτρολογικά κουτιά με βίδες και ελάσματα που περισφίγγονται στη
γυψοσανίδα. Το άνοιγμα για την εγκατάσταση κυκλικού κουτιού γίνεται εύκολα με ειδικό
εξάρτημα που προσαρμόζεται στο βιδοδράπανο. Τρύπες για τετράγωνα κουτιά ανοίγονται
με πριονάκι.
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Αρμολόγηση

Πριν την αρμολόγηση, οι γυψοσανίδες πρέπει να ελέγχονται αν είναι σταθερά βιδωμένες
και οι κεφαλές των βιδών να μην προεξέχουν. Εκδορές, μικρές τρύπες και ρωγμές πρέπει
να επιδιορθώνονται με ειδικό στόκο.
Τα κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων δεν περικλείονται από χαρτί και πρέπει πριν το στοκάρισμα να πλανίζονται υπό γωνία 45° κατά τα 2/3 του πάχους της γυψοσανίδας και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή πλευρά να γυαλοχαρτίζεται. Οι
αρμοί πρέπει να ξεσκονίζονται και αν είναι δυνατόν να ασταρώνονται.
Η αρμολόγηση πρέπει να γίνεται όταν δεν αναμένονται πλέον συστολές ή διαστολές
των γυψοσανίδων λόγω μεταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερμοκρασίας στο χώρο τοποθέτησης και πρέπει να αποφεύγεται η απότομη θέρμανση του χώρου μετά την αρμολόγηση. Η θερμοκρασία του χώρου κατά τη διάρκεια της αρμολόγησης δεν πρέπει να είναι
μικρότερη από 10°C. Υγρές κατασκευές δαπέδων πρέπει να έχουν περατωθεί, διότι η
υγρασία εμποδίζει το στέγνωμα και διογκώνει τους αρμούς.
Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων γυψοσανίδας γεμίζονται απλά οι αρμοί των εσωτερικών στρώσεων, ενώ οι αρμοί της τελευταίας στρώσης στοκάρονται κανονικά. Συγκεκριμένα, οι αρμοί γεμίζονται και αργότερα ξύνεται το υλικό που προεξέχει. Στο δεύτερο
στάδιο εργασίας το υλικό απλώνεται και επιπεδώνεται με μεγάλη σπάτουλα για να δημιουργηθούν λεία περάσματα από γυψοσανίδα σε γυψοσανίδα. Συνίσταται στους αρμούς
των κομμένων άκρων της τελευταίας στρώσης να γίνεται στοκάρισμα με χρήση ταινίας αρμού ανεξάρτητα από το υλικό αρμολόγησης. Επίσης στοκάρονται τα σημεία εσοχών από
τις βίδες στερέωσης. Απαιτείται το στοκάρισμα των βιδών μόνο της τελευταίας στρώσης.
Ατέλειες στο τέλος των εργασιών βελτιώνονται με τριβίδι.
Πρέπει να προετοιμάζεται πάντα τόσο υλικό, όσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο
χρόνο εργασιμότητάς του. Υλικό που αρχίζει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Για
την εφαρμογή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνήθης σπάτουλα, βιδοσπάτουλα ή ορθογώνια σπάτουλα με χερούλι. Τα δοχεία των ετοιμόχρηστων υλικών δεν πρέπει να παραμένουν για πολλή ώρα ανοιχτά ώστε να μη στεγνώνει το περιεχόμενο. Τα εργαλεία πρέπει
να καθαρίζονται και να ξεπλένονται καλά με νερό αμέσως μετά την εργασία.
Τα υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτούσια χωρίς
να αναμιγνύονται με άλλα υλικά που αλλοιώνουν τις ιδιότητές τους.
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4.1.3: Κατασκευαστικές διατάξεις τοποθέτησης μεταλλικού σκελετού γυψοσανίδας
Στα παρακάτω σχέδια εμφανίζονται οι πλέον χρησιμοποιούμενοι τύποι χωρισμάτων όπως
και λεπτομέρειες αρμών διαστολής και αρμών ολίσθησης (σημείο ένωσης χωρίσματος με
οροφή). Τα ίδια σχέδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις εσωτερικών επενδύσεων σε εξωτερικούς τοίχους, χωρίς προφανώς την τοποθέτηση στρώσεων γυψοσανίδας από την πλευρά του τοίχου.

Σχήμα 1: Χώρισμα μονής σειράς γυψοσανίδων με μονό ορθοστάτη

1.
2.
3.
4.
5.

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία σφράγισης
Στρωτήρας
Γυψοσανίδα
Ορθοστάτης
Μόνωση

Σχήμα 2: Χώρισμα με διπλή σειρά ορθοστατών με διπλή σειρά γυψοσανίδων (75+75/205
συνολικό πάχος χωρίσματος)

1. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία σφραγίσματος
2. Στρωτήρας
3. Γυψοσανίδα
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4. Ορθοστάτης
5. Μονωτικό υλικό
6. Αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία

Σχήμα 3: Χώρισμα με διπλή στρώση γυψοσανίδων και διπλή
σειρά ορθοστατών ενωμένων μεταξύ τους με λωρίδες
γυψοσανίδων ή μεταλλικές λωρίδες (παρέχουν αντοχή σε θλίψη
και κάμψη)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αφρώδης ηχομονωτική ταινία πολυαιθυλενίου
Στρωτήρας
Γυψοσανίδα
Ορθοστάτης
Μονωτικό υλικό
Λωρίδες από γυψοσανίδα ή μεταλλικές λωρίδες

Σχήμα 4: Αρμός διαστολής για χωρίσματα με μονή σειρά γυψοσανίδων (α>=20mm)

Σχήμα 5: Αρμός διαστολής για χωρίσματα με διπλή σειρά γυψοσανίδων (α>=20mm)
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Σχήμα 6: Αρμός ολίσθησης στην ένωση μεταξύ οροφής και χωρίσματος (όπου α είναι το
βέλος κάμψης της οροφής)

4.1.4: Συστήματα επενδύσεων με απευθείας επικόλληση
Εφαρμόζονται σύνθετα πάνελ γυψοσανίδας και
μονωτικού υλικού (εξηλασμένη πολυστερίνη, διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας) με ειδικό υλικό συγκόλλησης. Η επιλογή
του σύνθετου πάνελ και των χαρακτηριστικών αυτού (π.χ. πάχος, είδος μονωτικού) εξαρτάται άμεσα από τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά
που θα πρέπει να έχουν οι προς επένδυση επιφάνειες και τις εκάστοτε μελέτες, όταν αυτές απαιτούνται (μελέτη θερμομόνωσης, πυρασφάλειας,
ακουστική μελέτη).
Πριν την επικόλληση ο τοίχος πρέπει να είναι
στέρεος και στεγνός. Εν ανάγκη πρέπει να καθαρίζεται και να προετοιμάζεται κατάλληλα. Υπολείμματα του ξυλότυπου ή αποσυγκολλητικά λάδια
πρέπει να απομακρύνονται. Λείοι και μη απορροφητικοί τοίχοι, όπως εμφανές μπετόν, πρέπει να
επαλείφονται με ειδικό αστάρι για καλύτερη πρόσφυση, ενώ ιδιαίτερα απορροφητικοί τοίχοι πρέπει να επαλείφονται με κατάλληλο αστάρι για να
μειώνεται η απορροφητικότητά τους και να στα-

θεροποιείται το υπόβαθρο.
Απαιτούμενα ανοίγματα για διακόπτες πρέπει να μετρούνται και να ανοίγονται πριν
την τοποθέτηση του πάνελ. Σε επιφάνειες που εφάπτονται με καπνοδόχους πρέπει υποχρεωτικά να μεσολαβεί πετροβάμβακας.
Αναλόγως της επιπεδότητας του υποβάθρου, επιλέγεται μία από τις παρακάτω τρεις
μεθόδους επικόλλησης:
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Γραμμική επικόλληση για ομαλές επιφάνειες, π.χ. σκυρόδεμα: Περιμετρική επίστρωση της
κόλλας με μυστρί-χτένα.

Σημειακή επικόλληση για ανώμαλες επιφάνειες έως 20 mm, π.χ. οπτοπλινθοδομή:
Αποστάσεις σημείων κόλλας περίπου ανά 25 cm περιμετρικά και ανά 35 cm στη μέση.

Επικόλληση με λωρίδες γυψοσανίδας για πολύ ανώμαλες επιφάνειες > 20 mm, π.χ.
παλαιοί τοίχοι: Λωρίδες γυψοσανίδας πλάτους 10 cm κολλιούνται σημειακά ανά 35 cm στο
υπόστρωμα και ακολούθως (μετά τη σκλήρυνση της κόλλας) το πάνελ με τη γραμμική μέθοδο
επικολλάται στις λωρίδες.

Στις επιφάνειες όπου πρόκειται να επικολληθούν πλακίδια απαιτείται μία επιπλέον σειρά κόλλας. Σε επιφάνειες που θα αναρτηθούν φορτία, όπως νιπτήρες, πρέπει η επικόλληση
να γίνεται σε όλη την επιφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για τις γωνίες στα ανοίγματα θυρών και
παραθύρων.
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Στη συνέχεια το θερμομονωτικό πάνελ ανασηκώνεται και επικολλάται στον τοίχο. Η
τοποθέτηση πρέπει να γίνεται χωρίς κενά στους αρμούς και ακολουθεί η συνήθης εργασία
αρμολόγησης. Η τοποθέτηση ηλεκτρολογικών κουτιών σε επενδύσεις εξωτερικών τοίχων
πρέπει να γίνεται αεροστεγώς. Οι ενώσεις στις γωνίες και στα άκρα πρέπει να σφραγίζονται με γωνιόκρανα και στόκο, έτσι ώστε να μην εισέρχεται αέρας. Σε κάθε περίπτωση οι
γυψοσανίδες δεν πρέπει να εφάπτονται αλλά να απέχουν από το δάπεδο 1 έως 2 cm και
να σφραγίζονται με ελαστική μαστίχη.

Ενότητα 4.2: Τεχνικές εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης με επένδυση
τσιμεντοσανίδας
4.2.1: Διαχείριση υλικών
Μεταφορά & αποθήκευση
Οι τσιμεντοσανίδες πρέπει πάντα να μεταφέρονται όρθιες, είτε με τη βοήθεια δύο ατόμων, είτε με τη βοήθεια καροτσιού μεταφοράς. Προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την τοποθέτηση της σανίδας στο δάπεδο, ώστε να μην τραυματιστούν οι άκρες και οι γωνίες της. Η
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βάση στήριξης της παλέτας πρέπει να είναι ικανή να αντέξει το βάρος της παλέτας. Οι τσιμεντοσανίδες πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες πριν
την εφαρμογή τους. Φύλλα τα οποία έχουν βραχεί θα πρέπει, πριν την τοποθέτησή τους,
να στεγνώσουν και από τις δύο πλευρές. Πριν την τοποθέτησή τους, οι τσιμεντοσανίδες
θα πρέπει για κάποιο διάστημα να έχουν παραμείνει στις συνθήκες περιβάλλοντος. Υλικά
όπως αστάρια και βασικά επιχρίσματα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες μικρότερες των +5o C ή μεγαλύτερες των +35o C.

Επεξεργασία
Για το κόψιμο της τσιμεντοσανίδας αρχικά σημαδεύουμε με μολύβι το σημείο κοπής. Στη συνέχεια, με φαλτσέτα κοπής, χαράσσουμε τη μία πλευρά έως ότου κοπεί το πλέγμα που υπάρχει στην
επιφάνεια. Λυγίζοντας την τσιμεντοσανίδα στο σημείο κοπής, σπάει το τσιμέντο και απομένει να κοπεί το πλέγμα από την άλλη πλευρά της.
Για εξαιρετικά λείες επιφάνειες κοπής, π.χ. εξωτερικές γωνίες, είναι δυνατή η χρήση χειροκίνητου δισκοπρίονου με διαμαντόδισκο
και απορροφητήρα σκόνης ή σέγα.

Για τη δημιουργία οπών (π.χ. για καλώδια ή σωλήνες) χρησιμοποιείται σέγα. Η διάμετρος του ανοίγματος θα πρέπει να είναι περίπου 10 mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα. Το εναπομένον κενό μπορεί να σφραγιστεί με ένα κολάρο, σιλικόνη ή με
υλικό αρμολόγησης.

4.2.2: Τεχνικές εργασίες
Διαμόρφωση μεταλλικού σκελετού
Ξεκινήστε τις εργασίες χαράσσοντας τα όρια της τοιχοποιίας σε
πάτωμα και οροφή. Ο σκελετός αποτελείται, όπως συνήθως στα
συστήματα τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, από στρωτήρες και ορθοστάτες. Για συνήθεις ανεμοπιέσεις, οι κατασκευές του μεταλλικού σκελετού γίνονται με στρωτήρες και ορθοστάτες πλάτους
≥75mm.
Βιδώστε τους στρωτήρες σε δάπεδο και οροφή. Πριν την τοποθέτησή τους παρεμβάλετε μία αφρώδη ηχομονωτική ταινία ή ακρυλική μαστίχη για τον περιορισμό τον ηχογεφυρών. Τοποθετήστε
τους ορθοστάτες κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες. Η μέγιστη
απόσταση των ορθοστατών είναι 600 mm.
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Εφαρμογή θερμομόνωσης και διαπνέουσας στεγανοποιητικής μεμβράνης
Στο εσωτερικό του σκελετού τοποθετείται χωρίς κενά πετροβάμβακας
ή υαλοβάμβακας στο επιθυμητό πάχος και ακολουθεί η εφαρμογή
πίσω από την τσιμεντοσανίδα της στεγανής διαπνέουσας μεμβράνης.
Για την εφαρμογή της μεμβράνης ξεκινήστε από το κάτω μέρος της
κατασκευής προς τα πάνω και ξετυλίξτε την ομοιόμορφα στον σκελετό.
Κατά την τοποθέτηση, οι πτυχώσεις της μεμβράνης πρέπει να είναι
κατακόρυφες, ώστε να βοηθούν στην ορθή αποστράγγιση του
συστήματος. Στερεώστε τη μεμβράνη με τη βοήθεια αυτοκόλλητης
ταινίας διπλής όψεως πάνω στον ορθοστάτη. Επικαλύψτε όλες τις
οριζόντιες και κάθετες ενώσεις για τουλάχιστον 10 cm.

Τοποθέτηση τσιμεντοσανίδων
Τοποθετήστε την τσιμεντοσανίδα οριζόντια πάνω στον σκελετό. Κατά
την τοποθέτηση, οι αρμοί δεν πρέπει να σταυρώνονται ενώ οι κατακόρυφοι πρέπει να υποστηρίζονται από ορθοστάτες. Βιδώστε την τσιμεντοσανίδα σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό με ειδικές αντιαλκαλικές βίδες.

Μη βιδώνετε υπερβολικά τις βίδες. Το κεφάλι των βιδών δεν πρέπει να
διαπερνά το πλέγμα ενίσχυσης, ενώ πρέπει να εξέχει ελάχιστα από την
τσιμεντοσανίδα. Θα καλυφθεί αργότερα με το υλικό αρμολόγησης.
Προσέχετε ιδιαίτερα η απόσταση από τις άκρες της τσιμεντοσανίδας
να είναι ≥ 15 mm, ώστε να αποφεύγονται σπασίματα και εκδορές στις
γωνίες των τσιμεντοσανίδων.
Βιδώστε κατακόρυφα και μόνο στους ορθοστάτες. Η απόσταση μεταξύ των βιδών να είναι ≤ 250 mm.

Αφήστε ένα κενό 3-5 mm μεταξύ των τσιμεντοσανίδων με τη χρήση αποστάτη. Το κενό είναι απαραίτητο για τη σωστή αρμολόγηση και την απόσβεση των συστολοδιαστολών του συστήματος.

Η τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων στα ανοίγματα πρέπει να γίνεται έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η απουσία αρμών στη συνέχεια των ανοιγμάτων.
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Διαμόρφωση μεταλλικού σκελετού στα ανοίγματα
Συναρμολογήστε το μεταλλικό σκελετό χρησιμοποιώντας τα ενισχυμένα προφίλ πάχους
λαμαρίνας 2 mm στους λαμπάδες των ανοιγμάτων. Τα ενισχυμένα προφίλ στερεώνονται
σε δάπεδο και οροφή. Σε περίπτωση που τα κουφώματα είναι βάρους >100 kg, παρεμβάλετε μία επιπλέον μεταλλική κατασκευή για ενίσχυση της στήριξής τους. Εφαρμόστε τη
μεμβράνη σε μονή στρώση. Μεταξύ διαφορετικών τεμαχίων φροντίστε να υπάρχει μια
ελάχιστη υπερκάλυψη 10 cm. Στο κέντρο του ανοίγματος για το κούφωμα κόψτε κατακόρυφα τη μεμβράνη και δημιουργήστε δύο περίσσεια αναδιπλούμενα τεμάχια. Στη συνέχεια
αναδιπλώστε τα ώστε να τυλίξετε τους λαμπάδες και τα πρέκια των ανοιγμάτων.
Στεγανοποιήστε το κάτω πρέκι του ανοίγματος με την παραπάνω μεμβράνη. Η επικόλλησή της πραγματοποιείται κατά
τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά το
κάτω πρέκι του ανοίγματος.

Αυτό γίνεται ως εξής: Κόβουμε ένα κομμάτι ταινίας, το διπλώνουμε στη μέση και το κόβουμε σε σχήμα Γ, ώστε να αναπτύσσεται και από τις δύο πλευρές σε σχήμα Τ και να καλύπτονται
οι εξωτερικές εκτεθειμένες γωνίες.

Στους λαμπάδες και στα πρέκια των ανοιγμάτων τοποθετήστε
λωρίδες τσιμεντοσανίδας και βιδώστε τις στο μεταλλικό σκελετό.
Προσθέστε τα γωνιόκρανα και τους νεροσταλάκτες και στη
συνέχεια εγκιβωτίστε τα στο βασικό επίχρισμα.

Για τη στερέωση των τσιμεντοσανίδων, βεβαιωθείτε ότι οι κατακόρυφοι αρμοί απέχουν μεταξύ τους όσο τουλάχιστον ένας
ορθοστάτης. Αποφεύγουμε το σταύρωμα των αρμών. Σε περιοχές μπροστά από τις πλάκες σκυροδέματος φροντίζουμε να
τοποθετούνται ολόκληρα πάνελ τσιμεντοσανίδας, ώστε να
μην έχουμε οριζόντιους αρμούς.

Αρμολόγηση

99

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

Αμέσως μετά την εφαρμογή προστατέψτε το σκελετό από τις καιρικές συνθήκες, γεμίζοντας τους αρμούς με τα υλικά αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων. Το υλικό αρμολόγησης
πρέπει να πιεστεί καλά, έτσι ώστε να γεμίσει ο αρμός και να «ξεράσει» υλικό στο πίσω μέρος
του αρμού.
Εγκιβωτίστε την αντιαλκαλική υαλοταινία αρμού (10 cm). Η ταινία πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο του αρμού. Καλύψτε και τα κεφάλια των βιδών της τσιμεντοσανίδας με
τα υλικά αρμολόγησης.

Εφαρμογή βασικού επιχρίσματος

Για να ξεκινήσουν οι εργασίες
εφαρμογής του
βασικού επιχρίσματος είναι απαραίτητο να έχουν
στεγνώσει πλήρως οι αρμοί.
Ανάλογα με τις
ατμοσφαιρικές
συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, η διαδικασία αυτή μπορεί
να διαρκέσει από
3 έως 8 ώρες.

Ενισχύστε τις γωνίες με εξωτερικό τσιμεντοειδές
επίχρισμα εγκιβωτίζοντας παράλληλα το ειδι
κό πλαστικό γωνιόκρανο για εξ
ωτερική χρήση.

Στα ανοίγματα
των παραθύρων
τοποθετήστε
στις γωνίες ενίσχυση από αντιαλκαλικό πλέγμα διαστάσεων
περίπου 30x50
cm υπό γωνία
45ο. Το πλέγμα
εγκιβωτίζεται με
το βασικό επίχρισμα.

Καλύψτε όλη
την επιφάνεια
με το υλικό επιχρίσματος σε
πάχος στρώσης 5-7 mm. H
εφαρμογή γίνεται είτε χειρωνακτικά είτε με
μηχανή και το
στρώσιμο του
υλικού με τη
χρήση οδοντωτής
σπάτουλας. Το κονίαμα πρέπει να
έχει εφαρμοστεί εντός του
χρονικού διαστήματος που
ορίζει ο παραγωγός του και
πριν αρχίσει η
πήξη του.

Εγκιβωτίστε το
αντιαλκαλικό
πλέγμα σε όλη
την επιφάνεια
του επιχρίσματος. Πιέστε το
ελαφρώς στο νωπό βασικό επίχρισμα, ώστε να
καλυφθεί στο
ένα τρίτο της
στρώσης του υλικού. Πριν προχωρήσετε στο
επόμενο βήμα,
αφήστε το υλικό να στεγνώσει. Απαιτείται
συνήθως αναμονή μίας ημέρας για κάθε
χιλιοστό στρώσης υλικού.

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής των υλικών επιχρίσματος και αρμολόγησης
θα πρέπει να είναι μεταξύ 5ο C και 35ο C.
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Ολοκλήρωση τελικής επιφάνειας
Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για
τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διαμόρφωση
της τελικής επιφάνειας. Σε περίπτωση βαφής ή επένδυσης με διακοσμητικά πλακίδια, εφαρμόστε το αστάρι σε όλη την επιφάνεια του βασικού επιχρίσματος.
Εάν προχωρήσετε σε βαφή της επιφάνειας, χρησιμοποιήστε ελαστομερές
χρώμα ακρυλικής βάσεως. Εναλλακτικά, μπορείτε να εφαρμόσετε τα τελικά διακοσμητικά
επιχρίσματα ΣΣΕΘ. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, είτε με τη χρήση μηχανής.

Ενότητα 4.3: Μέτρα ατομικής προστασίας & προστασίας του περιβάλλοντος

Ο τεχνίτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). Τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση καθώς και από τις οδηγίες για τη διαχείριση των υλικών όπως αυτές
καταγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύουν τα υλικά.
Για το λόγο αυτόν ο τεχνίτης υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα ακόλουθα
πιστοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας:
• Προστασία αναπνοής
• Προστασία οφθαλμών
• Προστατευτική ενδυμασία
• Προστασία χεριών και βραχιόνων
• Προστασία κεφαλιού
• Προστασία ποδιών
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των
εργασιών. Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από
τις κόλλες, τα κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς
απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.
Η διαχείριση και διάθεση των περισσευούμενων υλικών ως απορρίμματα γίνεται σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύει όλα τα υλικά.

Ανακεφαλαίωση

Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης
με συστήματα ξηράς δόμησης – εσωτερικές επενδύσεις γυψοσανίδας σε μεταλλικούς σκελετούς, κολλητές εσωτερικές επενδύσεις και εξωτερικές επενδύσεις τσιμεντοσανίδας, που
είναι απαραίτητες για την πλήρη θερμική θωράκιση του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων
θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση υλικών και εργαλείων και τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.
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Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Κατά την τοποθέτηση της γυψοσανίδας οι βίδες πρέπει να διαπερνούν τη γυ-

ψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά:
a) 5 mm
b) 10 mm
c) 15 mm

2. Οι αποστάσεις μεταξύ των βιδών για απλή επένδυση γυψοσανίδας ή τσιμεντο-

σανίδας πρέπει να είναι ανά:
a) 25 mm
b) 50 mm

c) 75 mm

3. H τοποθέτηση και εφαρμογή των ορθοστατών ή των καναλιών οροφής στους

στρωτήρες, προκειμένου να έχουμε τη μικρότερη δυνατή απώλεια θερμομονωτικών πλακών που θα τοποθετήσουμε στο εσωτερικό, πρέπει να γίνεται σε
αποστάσεις ανά:
a) 50 mm
b) 60 mm
c) 100 mm

4. Για κουφώματα σε μεταλλικό σκελετό γυψοσανίδας με φύλλο πόρτας έως 25

kg και ύψος τοίχου έως 2,60 m πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα μεταλλικά προφίλ ελάχιστου πάχους χάλυβα:
a) 2 mm
b) 1 mm
c) 0,6 mm

5. Για συνήθεις ανεμοπιέσεις, οι κατασκευές του μεταλλικού σκελετού της τσιμε-

ντοσανίδας πραγματοποιείται με στρωτήρες και ορθοστάτες πλάτους:
a) ≥ 50 mm
b) ≥ 75 mm
c) ≥ 100 mm
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Βασικές έννοιες και απαιτήσεις
στη θερμομόνωση δωμάτων και στεγών
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι οροφές των κτιρίων είναι τα πλέον εκτεθειμένα δομικά στοιχεία στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Για το λόγο αυτόν, είναι εξαιρετικά σημαντική στον ενεργειακό
σχεδιασμό ενός κτιρίου η βέλτιστη θερμική μόνωση της οροφής του. Το εθνικό
πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 που αφορά τα δώματα και το ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-03-06-02-03 που αφορά τις κεραμοσκεπές περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα
τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης και προστασίας όλων των τύπων των οροφών
που συναντάμε στις ελληνικές κατασκευές.
Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις σχετικές δεξιότητες και ικανότητες εκτέλεσης των σύνθετων εργασιών θερμομόνωσης στις οροφές, βασική προϋπόθεση
είναι η κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών, καθώς και των απαιτήσεων
που εισάγει το εθνικό πρότυπο.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι αφενός η κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών, προκειμένου να επικοινωνείς με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές των θερμομονωτικών υλικών, και αφετέρου η ανάπτυξη της ικανότητας
να αναγνωρίζεις τις ιδιαιτερότητες της κάθε οροφής ξεχωριστά και να τις αντιστοιχίζεις στις απαιτήσεις των εργασιών του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να συνδυάζεις τους διάφορους τεχνικούς όρους με ακρίβεια.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τα κριτήρια επιλογής των
ελαφρών θερμομονωτικών υλικών.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να τηρείς την αλληλουχία των στρώσεων που
έπονται ή προηγούνται.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις για τα υλικά
μηχανικής στερέωσης.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τις διαδικασίες καθορισμού υλικών και δειγμάτων.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τις διαδικασίες παραλαβής, ελέγχου και αποδοχής των υλικών.
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• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις αποθήκευσης και μεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις γενικές απαιτήσεις του
χρόνου έναρξης εργασιών, καθώς και με τις απαιτήσεις που αφορούν εσένα.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις προστασίας
των στρώσεων, των ενεργειών συντονισμού των εργασιών, καθώς και της προετοιμασίας των επιφανειών.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δώματα σκυροδέματος
Στέγες σκυροδέματος
Στέγες κεραμοσκεπών
Συμβατικό δώμα
Αντεστραμμένο δώμα
Υγρομετρία
Φράγμα υδρατμών
Στρώση διάχυσης υδρατμών
Εξαεριστήρες
Στρώση αποστράγγισης
Στεγανοποιητική στρώση
Σκληρά υποστρώματα
Διάφραγμα αερισμού

Ενότητα 5.1: Όροι και ορισμοί
5.1.1: Τύποι οροφών
Οι οροφές των κτιρίων που θα εξεταστούν παρακάτω είναι:
• Δώματα σκυροδέματος: φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με κλίση < 5%
• Στέγες σκυροδέματος: φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με κλίση > 5%
• Στέγες κεραμοσκεπών: φέροντα ξύλινα στοιχεία ή οπλισμένο σκυρόδεμα με κλίση
> 5%
Για τις παραπάνω οροφές θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των πλέον συνήθων ελαφρών θερμομονωτικών υλικών, που μορφοποιούνται σε μη αυτοφερόμενα φύλλα ή πλάκες ή παπλώματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερμομόνωση, καθώς και του
τρόπου εφαρμογής τους, αναλόγως της στάθμης όπου τοποθετούνται στο δώμα-στέγη,
σε συνδυασμό πάντοτε με τις απαραίτητες στρώσεις που απαιτείται να προηγηθούν ή να
ακολουθήσουν της θερμομόνωσης, ώστε πάντοτε να είναι εξασφαλισμένη η θερμική άνεση των χώρων κάτωθεν του δώματος-στέγης.

5.1.2: Τύποι θερμομονωτικών
Συνηθέστερα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εφαρμογές ανάλογα με τη χημική τους σύσταση είναι:
• Συνθετικά κυψελοειδή σε άκαμπτα φύλλα
¡ Εξηλασμένη πολυστερίνη
¡ Διογκωμένη πολυστερίνη
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Πολυoυρεθάνη
¡ Πολυϊσοκυανoυρικό
• Ανόργανης σύστασης
¡ Πετροβάμβακας, πλάκες και ρολά
¡ Υαλοβάμβακας, πλάκες και ρολά
¡

5.1.3: Τύποι δώματος ανάλογα με τη θέση του μονωτικού ως προς τη στεγανοποιητική
στρώση
Αναλόγως της θέσης στην οποία τοποθετείται ένα θερμομονωτικό υλικό ως προς τη στεγανοποιητική στρώση, διακρίνουμε δύο τύπους δωμάτων:

Συμβατικό δώμα
Όταν τα θερμομονωτικά υλικά παρουσιάζουν αυξημένη υδατοαπορρόφηση από την επίδραση του βρόχινου νερού, και σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλα τα παραπάνω θερμομονωτικά πλην της εξηλασμένης πολυστερίνης, τότε ο αποδοτικότερος τρόπος χρήσης
τους είναι να τοποθετούνται κάτω από τη στεγανοποιητική στρώση και η μέθοδος αυτή
ονομάζεται συμβατική μόνωση δώματος. Στο συμβατικό δώμα είναι υποχρεωτική η χρήση
φράγματος υδρατμών για την προστασία συμπύκνωσης υδρατμών στη μάζα των θερμομονωτικών.

Αντεστραμμένο δώμα
Η εξηλασμένη πολυστερίνη, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής υδατοαπορρόφησης σε ολική
εμβάπτιση στο νερό, μπορεί να χρησιμοποιείται πάνω από τη στεγανοποιητική στρώση
χωρίς να μεταβάλλεται σημαντικά η θερμομονωτική της ικανότητα. Αυτός ο τύπος μόνωσης ονομάζεται αντεστραμμένος και δεν απαιτείται φράγμα υδρατμών, μειώνοντας έτσι
το κόστος κατασκευής.

Ενότητα 5.2: Γενικές απαιτήσεις ποιότητας
5.2.1: Κριτήρια επιλογής των θερμομονωτικών υλικών
Κατά την επιλογή των θερμομονωτικών υλικών, του πάχους τους και του τρόπου θερμομόνωσης πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Εκτός από τη θερμική αγωγιμότητα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά
των θερμομονωτικών υλικών στους κάτωθι εξωγενείς παράγοντες.

Φωτιά
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά που δεν είναι
άκαυστα πρέπει να εγκιβωτίζονται τελείως από άκαυστα υλικά, όπως π.χ. κονιοδέματα
κάθε φύσης, κονιάματα, επιχρίσματα και χτιστούς τοίχους. Σε περιπτώσεις αυξημένων
απαιτήσεων προστασίας από φωτιά χρησιμοποιείται πετροβάμβακας.

Ήχος
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηχοαπορροφητική ικανότητα των θερμομονωτικών ινωδών υλικών πετροβάμβακα και υαλοβάμβακα, ώστε αυτά να συμβάλλουν και στην ακουστική άνεση των χώρων για να μειώνεται το κόστος των κατασκευών.
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Υγρασία – Υδρατμοί
Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας θερμομονωτικών υλικών που έχουν απορροφήσει
υγρασία ή συμπυκνώσει υδρατμούς, αυξάνεται κατακόρυφα. Η απορρόφηση υγρασίας
δημιουργεί την ανάγκη αύξησης του πάχους του θερμομονωτικού υλικού. Θερμομονωτικά
υλικά που ενδέχεται να συμπυκνώσουν υδρατμούς (ινώδη και αφρώδη με ανοικτές κυψέλες ή με κενά ανάμεσα στους κόκκους πολυστερίνης κ.λπ.) πρέπει να προστατεύονται
από την πλευρά προσβολής τους από υδρατμούς με επιστρώσεις υλικών (στεγανοποιητικές μεμβράνες) και φράγματα υδρατμών. Σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων προστασίας από υγρασία χρησιμοποιείται εξηλασμένη πολυστερίνη, η οποία ως επιβραδυντής
διάχυσης υδρατμών δεν απαιτεί την παράλληλη χρήση φραγμάτων υδρατμών.

Θερμοκρασιακές διακυμάνσεις (συντελεστής θερμικής διαστολής)
Θερμομονωτικά υλικά με μεγάλο συντελεστή θερμικής διαστολής πρέπει να τοποθετούνται
ελεύθερα ανάμεσα σε διαχωριστικές στρώσεις, ώστε να μη δημιουργούν πρόσθετες τάσεις
κυρίως στις στεγανοποιητικές μεμβράνες.

Φορτία από καθαρή θλίψη
Οι οριζόντιες θερμομονωτικές στρώσεις πρέπει να μεταφέρουν τα ωφέλιμα φορτία και
τα ίδια βάρη των κατασκευών πάνω από αυτές, χωρίς παραμορφώσεις. Διαφορετικά θα
πρέπει οι παραμορφώσεις αυτές να λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς.

Κάμψη
Θερμομονωτικά υλικά που διαστρώνονται σε διακεκομμένο υπόστρωμα, π.χ. τραπεζοειδής λαμαρίνα, σκελετοί ψευδοροφών, πρέπει να έχουν ανάλογη αντοχή σε κάμψη, ώστε
να εξασφαλίζουν κατάλληλο υπόστρωμα σε επόμενες στρώσεις. Ενδεχόμενη παραμόρφωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε θερμογέφυρες, βλάβες στη στεγανωτική στρώση, θύλακες
στάσιμου νερού και υγρασίας σε συνεχή επαφή με άλλα υλικά.

Χημικές επιδράσεις
Τα συνθετικά θερμομονωτικά υλικά είναι συνήθως ευαίσθητα στα καύσιμα, τα λιπαντικά
και άλλους χρήσιμους στις οικοδομικές κατασκευές διαλύτες και πρέπει να προστατεύονται από αυτά.

Χρόνος
Τα θερμομονωτικά υλικά πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο χρόνο. Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία και η επαφή τους
με θύλακες στάσιμου νερού. Επίσης, είναι δυνατόν να δέχονται επιθέσεις από έντομα,
τρωκτικά, πτηνά και άλλα μικρά ζώα.

5.2.2: Στρώσεις που προηγούνται ή έπονται της θερμομόνωσης
Τα θερμομονωτικά υλικά που τοποθετούνται στα δώματα-στέγες πρέπει κυρίως να προστατεύονται:
• από τη διαπότισή τους με νερά,
• από τους υδρατμούς των κάτωθεν χώρων,
• από τραυματισμό ή μείωση του πάχους τους, όταν επ’ αυτών κατασκευάζεται βαριά
στρώση προστασίας.
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Ειδικότερα, όσον αφορά τους υδρατμούς των κάτωθεν χώρων τα μέτρα που λαμβάνονται εξαρτώνται από την κατηγορία υγρομετρίας στην οποία ανήκει το κτίριο. Κατά γενικό
κανόνα, τα κτίρια ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατοίκησης κατατάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
• Κτίρια χαμηλής υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιματίζονται,
τα σχολεία ημερήσιας φοίτησης, ορισμένες κατοικίες εξοπλισμένες με ελεγχόμενο
μηχανικό αερισμό και ειδικά συστήματα απομάκρυνσης των υδρατμών στα σημεία
παραγωγής τους που μόλις δημιουργούνται (π.χ. απορροφητήρες κουζίνας).
• Κτίρια μέσης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαμβάνονται οι κουζίνες και οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση.
• Κτίρια έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών με μέτριο αερισμό, με
υπερκατοίκηση καθώς και ορισμένα βιομηχανικά κτίρια.
• Κτίρια πολύ έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιομηχανικά,
όπου απαιτείται διατήρηση υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια με κοινόχρηστους υγρούς χώρους ή κτίρια κολυμβητηρίων.
Οι κατηγορίες των μεμβρανών και ο τρόπος τοποθέτησής τους παρουσιάζεται σε επόμενα κεφάλαια (7-10).

Φράγμα υδρατμών
Ανάλογα με την υγρομετρία των κάτωθεν χώρων μπορεί να τοποθετηθεί ως φράγμα υδρατμών:
• Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με φορέα υαλοπίλημα.
• Ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με ενδιάμεσο φορέα φύλλο αλουμινίου.
• Ασφαλτική ελαστομερής μεμβράνη με φορέα φύλλο από μη υφαντό πολυεστέρα.
Προβλέπεται τοποθέτηση υποχρεωτικά, όταν το θερμομονωτικό υλικό είναι ινώδες και
τοποθετείται στην τελευταία προς τα άνω στρώση. Δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση,
όταν το θερμομονωτικό υλικό είναι από εξηλασμένη πολυστερίνη ανάμεσα σε φέρουσα
πλάκα και στρώση κλίσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα.

Στρώση διάχυσης υδρατμών
Ανάλογα με την υγρομετρία των κάτωθεν χώρων, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη της μέσης και το θερμομονωτικό υλικό είναι ινώδες, τοποθετείται κάτωθεν αυτού στρώση διάχυσης υδρατμών σε συνδυασμό με εξαεριστήρες. Τοποθετείται επίσης όταν απαιτείται
απομάκρυνση υγρασίας από στρώση που έχει διαποτιστεί με νερό και δεν υπάρχει χρόνος
για στέγνωμα. Πρόκειται για την περίπτωση τοποθέτησης στεγανοποιητικής στρώσης επί
επιφανείας σκυροδέματος και γενικότερα υγρού σκληρού υποστρώματος, π.χ. έχει βρέξει
πρόσφατα και απαιτείται η συνέχιση των εργασιών στεγανοποίησης επί του δώματος.
Η στρώση διάχυσης υδρατμών δύναται να αποτελείται:
• Από ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ή ελαστομερούς ασφάλτου με ενδιάμεσο
φορέα φύλλο αλουμινίου που έχει προεξοχές στην κάτω επιφάνειά του, είτε από το
ίδιο το ασφαλτικό μίγμα είτε από αλλά υλικά, π.χ. σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης. Χρησιμοποιείται όταν οι πάνω στρώσεις τοποθετούνται κατά τον ανεξάρτητο
τρόπο εφόσον υπάρχει βαριά στρώση προστασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τοποθέτηση φράγματος υδρατμού.
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• Από διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου (οπές διαμέτρου 30
mm σε πυκνότητα 100 έως 120 ανά m2) που έχει προεξοχές στην κάτω επιφάνειά
του. Τοποθετείται με θερμή άσφαλτο σε επιφάνεια σκυροδέματος αφού προηγουμένως ασταρωθεί με ψυχρή άσφαλτο. Στην περίπτωση αυτή θα επικολληθεί επ’ αυτής
ή το φράγμα υδρατμών ή η στεγανοποιητική στρώση όταν η τοποθέτησή της αποσκοπεί στο στέγνωμα στρώσης σκυροδέματος.

Εξαεριστήρες της στρώσης διάχυσης υδρατμών
Χρησιμοποιούνται δύο τύποι εξαεριστήρων:
•	Εξαεριστήρας που απάγονται οι εγκλωβισμένοι υδρατμοί
κάτω από τη στρώση διάχυσης.
• Εξαεριστήρας που προσάγεται αέρας.
Ο πρώτος τύπος τοποθετείται ένας ανά 60 με 80 m2 και ο
δεύτερος ένας για κάθε δύο του πρώτου τύπου.

Στρώση αποστράγγισης
Προβλέπεται παρόμοια στρώση, όταν η θερμομόνωση
(εξηλασμένη πολυστερίνη) τοποθετείται επί της στεγανωτικής στρώσης που έχει εφαρμοσθεί σε στρώση κλίσης (περίπτωση αντεστραμμένης μόνωσης).
Δύναται να αποτελείται:
• Από φύλλα εξηλασμένου πολυαιθυλενίου πάχους 0,6
mm μαιανδρικής διατομής, βάθους νευρώσεως 6 mm,
ικανά να αντέχουν βάρος τουλάχιστον 5.000 kg/m2.
• Από διπλά ειδικά φίλτρα (δύο πιλήματα από ίνες πολυεστέρα) με ενδιάμεση στρώση
κλωστών πολυαμιδίου τρισδιάστατης δομής ικανής να αντέχει βάρος τουλάχιστον
1.500 kg/m2.

Πίλημα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελαχίστου βάρους 170 gr/m2
Τοποθετούμενο κάτωθεν του θερμομονωτικού υλικού για
προστασία της επιδερμίδας του από τραυματισμούς (περίπτωση συμβατικού δώματος, όπου δηλαδή μετά τη
θερμομόνωση έπεται η τοποθέτηση βαριάς στρώσης κλίσεων και στεγανοποιητικής μεμβράνης) ή πάνω από
αυτό ως στρώση προστασίας και ανεξαρτητοποίησης.

Μεμβράνη πολυεστέρα ή πολυαιθυλενίου τοποθετούμενη επί θερμομονωτικού υλικού
Μεμβράνη για την αποφυγή διελεύσεως γαλακτώματος τσιμέντου από τη στρώση κλίσης
που κατασκευάζεται επί της θερμομόνωσης.

Στεγανοποιητικές στρώσεις
• Από ασφαλτικές μεμβράνες οξειδωμένης ή ελαστομερούς ασφάλτου τοποθετούμενες επί της θερμομονωτικής στρώσης.
 Με πλήρη πρόσφυση, όταν δεν υπάρχει στρώση προστασίας.
 Ακόλλητες με παρεμβολή πιλήματος.
• Από μεμβράνες PVC τοποθετούμενες ακόλλητες.
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Πλήρης περιγραφή ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών των στεγανοποιητικών
στρώσεων παρουσιάζεται σε επόμενα κεφάλαια.

Στρώση κλίσης από σκληρά υποστρώματα
Στις στέγες κατασκευάζεται επί της θερμομονωτικής στρώσης γαρμπιλοσκυρόδεμα, οπλισμένο ή μη, όταν αυτή τοποθετείται πάνω από την οροφή του τελευταίου ορόφου που επιστεγάζεται με κεραμοσκεπή, για την προστασία της θερμομόνωσης, κυρίως από τα συγκεντρωμένα φορτία τα προερχόμενα από τους ορθοστάτες στέγης όταν αυτοί δεν ανήκουν
σε αυτοφερόμενο ξύλινο ζευκτό.
Στα δώματα, το γαρμπιλοσκυρόδεμα κατασκευάζεται είτε επί της φέρουσας πλάκας
(αντεστραμμένο δώμα) και έπεται η στεγανοποίηση και η θερμομόνωση, είτε επί προηγηθείσας θερμομονωτικής στρώσης (συμβατικό δώμα) και έπεται η στεγανοποίηση.
Σε δώματα παλαιών κτιρίων, όταν θέλουμε να περιορίσουμε τα στατικά φορτία, είναι
δυνατή η χρήση ελαφροσκυροδεμάτων, όμως πρέπει πάντα να τοποθετείται στρώση διάχυσης υδρατμών επί αυτών όταν η στεγανοποιητική στρώση που ακολουθεί είναι από
ασφαλτική μεμβράνη, γιατί οι ασφαλτικές μεμβράνες οξειδώνονται γρηγορότερα σε επαφή με τα ελαφροσκυροδέματα.

Ξύλινο υπόστρωμα θερμομονωτικής στρώσης
Δεδομένου ότι η θερμομόνωση δύναται να τοποθετηθεί επί των αμειβόντων ή ανάμεσα
αυτών, επί των ελκυστήρων ή ανάμεσα αυτών, απαιτείται ένα ξύλινο υπόστρωμα για την
έδραση της θερμομόνωσης.
Το ξύλινο υπόστρωμα δύναται να αποτελείται:
• Από ραμποταρισμένες σανίδες λευκής ή σουηδικής προέλευσης
• Από φύλλα μοριοσανίδων
• Από φύλλα κόντρα πλακέ
Το πάχος των παραπάνω στοιχείων θα προκύψει κατόπιν υπολογισμού ανάλογα με το
μεταξόνιο των αμειβόντων ή των ελκυστήρων της ξύλινης κατασκευής. Υποχρεωτικά τα
ξύλινα ανωτέρω στοιχεία θα έχουν εμποτιστεί με προστατευτικά υλικά έναντι μυκήτων και
ξυλοφάγων εντόμων.

Διάφραγμα δημιουργίας ζωνών αερισμού κάτω από τα κεραμίδια
Πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση ενός εύκαμπτου ή άκαμπτου διαφράγματος (διαπνέουσα ή μη μεμβράνη κεραμοσκεπών) κάτω από τα κεραμίδια και πάνω από τη θερμομόνωση ή τα φέροντα στοιχεία (ξύλα, φέρουσα πλάκα, πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος),
ώστε να δημιουργούνται δύο ανεξάρτητες ζώνες (στρώσεις) με τις οποίες θα αερίζονται:
• Οι εσωτερικές επιφάνειες των κεραμιδιών
• Τα ξύλινα στοιχεία πάνω από το διάφραγμα
• Η άνω επιφάνεια της θερμομόνωσης (εφόσον είναι τοποθετημένη πάνω από τα φέροντα στοιχεία)
• Τα ξύλινα στοιχεία κάτω από το διάφραγμα
Συγχρόνως με την τοποθέτηση του διαφράγματος διευκολύνεται η απορροή νερών
προς τις οριζόντιες υδρορροές, τα οποία δύνανται να προέλθουν είτε:
• Από φθορά των κεραμιδιών
• Από μικρή κλίση της στέγης
• Από λιώσιμο του χιονιού που πέρασε υπό μορφή σκόνης με τον άνεμο από τις ενώσεις των κεραμιδιών
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Προϋπόθεση αποτελεσματικότητας των δημιουργούμενων ζωνών αερισμού είναι:
• Η πρόβλεψη οπών αερισμού στις κατώτερες καταλήξεις της στέγης και στους κορφιάδες.
• Η δυνατότητα της απορροής των νερών που θα καταλήξουν επί του διαφράγματος
προς τις οριζόντιες υδρορροές (λούκια).

Υλικό εύκαμπτου διαφράγματος
Αποτελείται από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωμένες και στις δύο όψεις βάρους 500 gr/m2 που τοποθετούνται επί των αμειβόντων ξύλινου ζευκτού ή επί των ξύλινων
δοκών που έχουν τοποθετηθεί επί φέρουσας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος παράλληλα με την κλίση της στέγης, εφόσον το μεταξόνιο αυτών δεν είναι μεγαλύτερο των 90 cm.
Στην περίπτωση που απαιτείται βελτίωση της θερμικής άνεσης των χώρων με κεραμίδια χρησιμοποιείται το αυτό διάφραγμα, αλλά επικαλυμμένο με φύλλο αλουμινίου, ώστε να
ανακλάται η υπέρυθρη ακτινοβολία.

Υλικό άκαμπτου διαφράγματος
Αποτελείται από δύο ασφαλτικές μεμβράνες με φορέα υαλοπίλημα ή και υαλοΰφασμα οξειδωμένης ή ελαστομερούς ασφάλτου που υποχρεωτικά τοποθετούνται επί ξύλινου υποστρώματος, τοποθετημένη της πρώτης καρφωτής και της δεύτερης κολλητής επί της πρώτης – ή
από μεμβράνες PVC ή τέλος από την ίδια μεμβράνη του εύκαμπτου διαφράγματος.

5.2.3: Υλικά στερέωσης μονωτικών πλακών
Περιλαμβάνονται συγκολλητικές ύλες και βύσματα:

Κόλλες
•
•
•
•

Ασφαλτικής βάσης με διαλύτη, θερμής ή ψυχρής εφαρμογής
Ασφαλτικής βάσης υδατοδιαλυτές
Συνθετικών ρητινών με διαλύτη νερό
Ασφαλτική ελαστομερή κόλλα

Μηχανικά στηρίγματα
Αποτελούνται από ροδέλες ή τετράγωνες πλακέτες από στελέχη (βίδες) σύνδεσης αυτών
με τη φέρουσα κατασκευή διαμέσου χιτωνίου από πολυαμίδιο που έχει προηγουμένως
τοποθετηθεί σε οπές σκυροδέματος.
Οι ροδέλες ή οι τετράγωνες πλακέτες πρέπει να είναι γαλβανισμένες ή προστατευμένες
με κράμα αλουμινίου-ψευδάργυρου, να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση των 70 mm και
να φέρουν ομόκεντρες αυλακώσεις διατομής τέτοιας, ώστε να εισχωρεί στις δημιουργούμενες από αυτές σκάφη ή εξάγωνη κεφαλή της βίδας και να μην κινδυνεύει να πληγωθεί
η στεγανοποίηση, λόγω προεξοχής της. Το πάχος της ροδέλας πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσο με 0,75 mm και να έχει στρογγυλεμένες ακμές.
Οι τετράγωνες πλακέτες (πάντοτε με νευρώσεις και κεντρική σκάφη) θα έχουν επιφάνεια ισοδύναμη της αντίστοιχης στρογγυλής διαμέτρου.

Ενότητα 5.3: Ειδικές απαιτήσεις ποιότητας
Όσον αφορά τις απαιτήσεις για:
• Τον καθορισμό υλικών και δειγμάτων
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• Την παραλαβή και αποδοχή των υλικών στο έργο
• Τη μεταφορά και αποθήκευση των υλικών στο έργο
• Τις υποχρεώσεις του τεχνίτη,
ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις που αναφέρονται στις ενότητες 3.2.2 έως 3.2.5 αντίστοιχα.
Ιδιαίτερες απαιτήσεις υπάρχουν για:

5.3.1: Χρόνος έναρξης εργασιών στα δώματα
Η εργασία εκτελείται τμηματικά κατά ολοκληρωμένα όμως τμήματα. Οι εργασίες κάθε
τμήματος αρχίζουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του οικοδομικού στοιχείου που πρόκειται να μονωθεί, έχουν αποκτηθεί οι απαιτούμενες αντοχές και έχει αποβληθεί τυχούσα περιεχόμενη υγρασία και έχουν ολοκληρωθεί-ελεγχθεί οι προηγούμενες
στρώσεις και η στρώση κλίσης στην περίπτωση που το φέρον στοιχείο είναι οριζόντιο.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα έχουν απομακρυνθεί τα υπολείμματα και τα
άχρηστα των προηγούμενων εργασιών και θα έχει καθαριστεί η περιοχή.
Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την άμεση συνέχιση των επόμενων σταδίων
εργασιών που καλύπτουν τη θερμομόνωση και την προστατεύουν από τις περιβαλλοντικές
συνθήκες.
Ο χρόνος έναρξης εργασιών σε κεραμοσκεπές εξαρτάται από τον τύπο της στέγης
και περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 παράλληλα με τα στάδια κατασκευής του κάθε τύπου
στέγης.

5.3.2: Προστασία υλικών
Εργασίες θερμομονώσεων εκτελούνται εφόσον στα οικοδομικά στοιχεία που θερμομονώνονται έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πήξης των συστατικών τους, κονιοδεμάτων και κονιαμάτων (τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά το πέρας τους) και έχει αποβληθεί τυχόν υγρασία
από γειτονικές κατασκευές.
Τα θερμομονωτικά υλικά διατηρούνται ξηρά και μετά την τοποθέτησή τους προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, τα νερά και τα στραγγίσματα επόμενων εργασιών
και την υγρασία του περιβάλλοντος με κατάλληλα πρόχειρα καλύμματα μέχρι την οριστική
κάλυψή τους.
Συνιστάται οι εργασίες θερμομονώσεων και επικαλύψεών τους να εκτελούνται παράλληλα, με διαφορά μίας το πολύ εργάσιμης ημέρας.
Προσωπικό, υλικά και ελαφρά μεταφορικά μέσα δεν επιτρέπεται να διακινούνται και
να παραμένουν πάνω σε ακάλυπτες μονωτικές στρώσεις, εκτός αν τοποθετηθούν προσωρινά σκληρά δάπεδα (ξύλινα μαδέρια, φύλλα κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες κ.λπ.).
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να μην αναπτύσσουν δυσμενείς αλληλεπιδράσεις.

5.3.3: Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή πριν την έναρξη
Η χάραξη γίνεται με γνώμονα την κατά το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή των υλικών για
αποφυγή θερμογεφυρών και τη μικρότερη δυνατή σπατάλη του.
Η διάταξη των θερμομονωτικών (πλάκες, παπλώματα κ.λπ.) υλικών πρέπει να γίνεται
με ιδιαίτερη προσοχή και σε συνδυασμό με την απαίτηση ενσωμάτωσης στηριγμάτων σκελετών για επενδύσεις τοίχων και οροφών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρμοί, να
αποφεύγονται τα μικρά κομμάτια στην περίμετρο και οι άσκοποι τραυματισμοί των θερμο111
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μονωτικών και να εξασφαλίζονται: η καλύτερη δυνατή επαφή με τα οικοδομικά στοιχεία,
οι σωστές στάθμες και οι σωστές κλίσεις απορροής νερών όπου απαιτείται.
Η χάραξη υλοποιείται με ράμματα και σήμανση πάνω στα οικοδομικά στοιχεία και
όπου αλλού απαιτείται.
Οι εργασίες αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. Ο τεχνίτης θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στην επίβλεψη.

5.3.4: Συντονισμός
Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του τεχνίτη κατασκευής της θερμομόνωσης.
Πλαίσια ανοιγμάτων, ψευτόκασες, στηρίγματα σκελετών επενδύσεων τοίχων και οροφών, στηρίγματα υπερκατασκευών, πρόσθετα στοιχεία πάνω και γύρω από τοίχους, τα
δώματα, τα πατώματα και τις στέγες, καπνοδόχοι, αεραγωγοί, σωληνώσεις κ.λπ. που διατρυπούν τις θερμομονώσεις θα έχουν προβλεφθεί ή θα έχουν τοποθετηθεί με τα απαιτούμενα κενά και ανοχές για να θερμομονωθούν και αυτά κατά το παρόν στάδιο εργασιών,
διαφορετικά οι εργασίες διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός.

5.3.5: Προετοιμασία επιφανειών
Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα στρωθούν θερμομονωτικά υλικά πρέπει να είναι στεγνές, γερές, επίπεδες, ομαλές, καθαρές και να μην περιέχουν βλαπτικά στοιχεία για τα
θερμομονωτικά υλικά, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτησή τους. Εφόσον διαπιστωθούν ελαττώματα, αυτά πρέπει να αποκαθίστανται από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς
επιβάρυνση του εργοδότη.
Υγρές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από περαιτέρω ύγρανση και να αφήνονται να στεγνώσουν τελείως. Κατά τα λοιπά, οι επιφάνειες καθαρίζονται από υπολείμματα
κονιαμάτων, σαθρά τμήματα, εξοχές, ορυκτέλαια και διαλύτες και στη συνέχεια οι κοιλότητες να γεμίζονται με λεπτά τσιμεντοκονιάματα.
Όμοια, με λεπτά τσιμεντοκονιάματα ή λεπτά πολυμερικά κονιάματα θα γεμίζονται και
τυχόν εκτεταμένες ρηγματώσεις. Κατά τις επισκευές καταβάλλεται προσοχή ώστε στις
επισκευαζόμενες επιφάνειες να μη δημιουργείται επιδερμίδα (πέτσα) από ξεχειλίσματα
τσιμέντου.

5.3.6: Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
Δύναται να διενεργείται καθημερινά έλεγχος από τον εργοδότη ότι υλικά και εργασίες
ανταποκρίνονται στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. Καμία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη.
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής μπορούν να μη γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον
τεχνίτη χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά μέτρα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων όποτε διαπιστώνεται ότι αυτά
είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία.
Προτού εφαρμοσθεί η επόμενη στρώση επί της θερμομόνωσης, ελέγχεται για διαπίστωση εάν έχει υγρανθεί επιφανειακά, στη μάζα και στην κάτω επιφάνειά της. Επίσης
ελέγχεται εάν υπάρχουν κενά μεταξύ των φύλλων της θερμομόνωσης τα οποία πρέπει να
συμπληρωθούν από το ίδιο υλικό. Επίσης πρέπει να ελέγχεται εάν με την επικάλυψη της
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θερμομόνωσης υπάρχει περίπτωση δημιουργίας κενού, όπου τότε θα εμφανισθούν προβλήματα θερμομονωτικής αποτελεσματικότητας.
Ο εργοδότης επίσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέρυθρης
θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της κατασκευής της μόνωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν
της μελέτης (ελλιπής μόνωση, θερμογέφυρες, εισροές νερού κ.λπ.) ο τεχνίτης οφείλει να
αποκαταστήσει την ποιότητα της μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο.
Όλοι οι ως άνω έλεγχοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιπρόσθετης αμοιβής για τον τεχνίτη του έργου.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών που
είναι απαραίτητοι στην επικοινωνία με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές, για τις τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης στις οροφές. Αντιληφθήκαμε την έννοια της
υγρομετρίας. Γνωρίσαμε τους τύπους των οροφών, την αλληλουχία των στρώσεων που
έπονται ή προηγούνται, τις απαιτήσεις για τα υλικά και το χειρισμό τους, το χρόνο έναρξης
εργασιών και τον απαραίτητο συντονισμό με άλλους τεχνίτες. Κατανοήσαμε τις συνθήκες
που πρέπει να τηρούνται στη διάρκεια κατασκευής, των υποχρεώσεων που έχει ο τεχνίτης
και τέλος έγιναν αντιληπτά τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας θερμομόνωσης
στις οροφές.

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Σε ένα δώμα, η σωστή σειρά τοποθέτησης των στρώσεων είναι:
a) Σκυρόδεμα, φράγμα υδρατμών, μονωτικό υλικό, στεγανοποίηση, τελική

επιφάνεια

b) Σκυρόδεμα, στεγανοποίηση, φράγμα υδρατμών, μονωτικό υλικό, τελική

επιφάνεια

c) Σκυρόδεμα, στεγανοποίηση, μονωτικό υλικό, φράγμα υδρατμών, τελική

επιφάνεια
2. Σε ένα θερμομονωτικό υλικό με αυξημένη διαπνοή, το φράγμα υδρατμών:
a) Απαιτείται όταν η στεγανοποίηση γίνεται κάτω από τη θερμομόνωση
b) Απαιτείται όταν η στεγανοποίηση γίνεται πάνω από τη θερμομόνωση
c) Δεν απαιτείται
3. Ποιο είναι το πλέον ενδεδειγμένο υλικό προκειμένου να χρησιμοποιείται ως
φράγμα υδρατμών σε ένα δώμα:
a) Ασφαλτική μεμβράνη 4 kg/m2 οξειδωμένης ασφάλτου
b) Ασφαλτική μεμβράνη 4 kg/m2 με οπλισμό αλουμινίου
c) Ασφαλτική στρώση ψυχρής ασφάλτου 0,5 kg/m2
4. Για τη στεγανοποίηση του δώματος που γίνεται κάτω από τη θερμομόνωση,
ποιο θερμομονωτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί;
a) Διογκωμένη πολυστερίνη
b) Πετροβάμβακας
c) Εξηλασμένη πολυστερίνη
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η μεθοδολογία θερμομόνωσης οροφών δεν αποτελεί μια εργασία απλής τοποθέτησης θερμομονωτικών υλικών. Απαιτούνται σύνθετες τεχνικές εργασίες που
συχνά περιλαμβάνουν και εργασίες στεγανοποίησης, δημιουργίας υποστρώματος
κατάλληλης κλίσης, τοποθέτηση ειδικών στρώσεων βελτίωσης της υγροθερμικής
συμπεριφοράς του δομικού στοιχείου κ.ά. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με
ακρίβεια και συγκεκριμένη αλληλουχία ανάλογα με τον τύπο της οροφής και την
προοριζόμενη χρήση, όπως π.χ. βατή ή όχι, με ταρατσόκηπο, με κεραμίδια κ.ά.,
προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η πλήρης θερμική θωράκιση του κτιρίου χωρίς θερμογέφυρες, όσο και η λειτουργικότητα της όλης κατασκευής σε βάθος χρόνου. Για να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα είναι απαραίτητη η ανάδειξη
και κατανόηση, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όλων των τεχνικών εργασιών της
κατασκευής.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης οροφών και της αλληλουχίας τους, προκειμένου να είσαι σε θέση να
εκτελείς τις εργασίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και τηρώντας
τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να εκτελείς εργασίες θερμομόνωσης σε δώματα σκυροδέματος με κλίση < 5%.
• Να τοποθετείς θερμομόνωση σε στέγες σκυροδέματος με κλίση > 5%.
• Να τοποθετείς θερμομόνωση σε στέγες κεραμοσκεπών με φέροντα ξύλινα στοιχεία ή οπλισμένο σκυρόδεμα με κλίση > 5%.
• Να εφαρμόζεις τους κατάλληλους τύπους υλικών ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση.
• Να σχεδιάζεις και να εκτελείς τις εργασίες σύνδεσης του δώματος σε ειδικά
σημεία της κατασκευής.
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• Να λαμβάνεις μέτρα ατομικής ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά
την εκτέλεση των εργασιών.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μη βατό δώμα με περιμετρικό στηθαίο
Μη βατό δώμα χωρίς περιμετρικό στηθαίο
Βατό δώμα με υποχρεωτικό στηθαίο
Θερμομόνωση ανάμεσα στη φέρουσα πλάκα και στη στρώση κλίσης
Θερμομόνωση πάνω από στεγανοποιητική στρώση που έχει τοποθετηθεί σε
στρώση κλίσης
Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούμενη εκ των υστέρων
Θερμομονώσεις ειδικών περιοχών και σημείων δώματος για την αποφυγή θερμικών γεφυρών
Θερμομόνωση πάνω από τη φέρουσα πλάκα
Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούμενη εκ των υστέρων
Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα, αλλά με ενδιάμεσο αεριζόμενο
κενό
Θερμομόνωση στην κάτω κατάληξη της στέγης
Διατάξεις θερμομόνωσης κεραμοσκεπών
Τοποθέτηση εύκαμπτου διαφράγματος
Δημιουργία ζωνών αερισμού
Περιορισμός θερμικών γεφυρών μεταξύ στοιχείων κατάληξης στέγης και κατακόρυφων δομικών στοιχείων

Ενότητα 6.1: Τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης δώματος οπλισμένου
σκυροδέματος με κλίση < 5%
6.1.1: Θερμομόνωση πάνω από στρώση κλίσης ή από φέρουσα πλάκα με κλίση, χωρίς
στρώση προστασίας - Μη βατό δώμα με περιμετρικό στηθαίο
Μπορεί να αποτελείται από:

Ινώδες υλικό (πετροβάμβακα - υαλοβάμβακα)
Τα υλικά που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν:
• Μηχανική αντοχή σε συμπίεση τουλάχιστον 50 Kpa
• Πρόσθετη επικαλυμμένη επιδερμίδα με ασφαλτικό υλικό επί της οποίας να δύναται
να κολληθεί η στεγανοποιητική στρώση.
Η τοποθέτησή τους γίνεται με κόλληση πάνω σε φράγμα υδρατμών που έχει επικολληθεί στην επιφάνεια σκυροδέματος (φέρουσας πλάκας ή στρώσης κλίσης, με ή χωρίς
στρώση διάχυσης υδρατμών).

Φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης
Με την προϋπόθεση ότι:
• Πριν από την επικόλληση της στεγανοποιητικής στρώσης από ασφαλτικές μεμβράνες θα προηγηθεί η τοποθέτηση αυτοκόλλητης ασφαλτικής μεμβράνης, εφόσον το
υλικό της κόλλησης δεν κινδυνεύει να καταστρέψει την εξηλασμένη πολυστερίνη.
• Χρησιμοποιούνται υδροδιαλυτές κόλλες συμβατές με την πολυστερίνη για την κόλληση της θερμομόνωσης στο υπόστρωμά της, για την προστασία έναντι πιθανής
υφαρπαγής από τον άνεμο.
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6.1.2: Θερμομόνωση πάνω από στρώση κλίσης ή από φέρουσα πλάκα με κλίση χωρίς
στρώση προστασίας - Μη βατό δώμα χωρίς περιμετρικό στηθαίο
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο με την προϋπόθεση ότι στην
κατάληξη του δώματος:
• Θα τοποθετηθεί ξύλινο στοιχείο, όπως στα σχήματα 1 και 2, μετά την τοποθέτηση
του φράγματος υδρατμών. Το στοιχείο αυτό θα στερεωθεί μηχανικά στη φέρουσα
πλάκα και θα έχει εμποτιστεί έναντι προσβολής από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα.
• Μετά την πρώτη στρώση της στεγανοποίησης τοποθετείται μεταλλικός νεροσταλάκτης, όπως στα σχήματα 1 και 2, που στερεούται μηχανικά στο ξύλινο στοιχείο.
• Η δεύτερη στρώση της στεγανοποίησης επικολλάται και στο σκέλος του νεροσταλάκτη και στην πρώτη στρώση με θερμή άσφαλτο.
1. φέρουσα πλάκα
2. στρώση κλίσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα
3. εξηλασμένη πολυστερίνη ή
πετροβάμβακας
4. φράγμα υδρατμών
7. κόλληση με φλόγιστρο
8. κόλληση με θερμή άσφαλτο
8.1 ασφαλτικό βερνίκι
9. ασφαλτική μεμβράνη χωρίς αυτοπροστασία
10. ασφαλτική μεμβράνη με
αυτοπροστασία
17. μ
 εταλλικός νεροσταλάκτης
18. ειδικό οργανικό κονίαμα
1.1 εξηλασμένη πολυστερίνη
ή πετροβάμβακας
1.2 εξηλασμένη πολυστερίνη
ή πετροβάμβακας ή διογκωμένη πολυστερίνη

Το σχήμα 1 διαφέρει του σχήματος 2 μόνο ως προς τη θέση της θερμομόνωσης
του εξωτερικού τοίχου.
Περιορισμοί ως προς το είδος της στεγανοποιητικής στρώσης ανάλογα με το πάχος της
θερμομόνωσης για τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων υπάρχουν όταν η
στεγανοποιητική στρώση αποτελείται:
1. Από δύο τουλάχιστον ασφαλτικές μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου, το πάχος
της θερμομόνωσης είναι τέτοιο ώστε η θερμική της αντίσταση περιορίζεται στα
2 m2C/W.
2. Από δύο τουλάχιστον ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες SBS επικολλούμενες με
θερμή άσφαλτο, θα πρέπει:
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• οι μεμβράνες να είναι της κατηγορίας R2
• η θερμική αντίσταση της θερμομόνωσης να είναι μικρότερη ή ίση με 2 m2C/W.
3. Από τις δύο τουλάχιστον ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες SBS επικολλούμενες
μόνο με φλόγιστρο, θα πρέπει:
• για να επιτραπεί στη θερμομόνωση να έχει θερμική αντίσταση μεγαλύτερη των 2
m2C/W και οι ασφαλτικές μεμβράνες να είναι της κατηγορίας R2.
4. Από τις δύο τουλάχιστον ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες SBS επικολλούμενες μόνο με φλόγιστρο και το υλικό της θερμομόνωσης είναι πετροβάμβακας, θα
πρέπει:
• για να επιτραπεί στη θερμομόνωση να έχει θερμική αντίσταση μεγαλύτερη των 2
m2C/W και οι ασφαλτικές μεμβράνες να είναι της κατηγορίας R3.
Οι παραπάνω περιορισμοί που τίθενται στις τιμές της θερμικής αντίστασης αποσκοπούν στον καθορισμό του πάχους εκείνου του θερμομονωτικού υλικού από το οποίο, λόγω
υπερβολικής ανύψωσης της θερμοκρασίας, δεν θα προκληθούν:
• σε αυτό το υλικό διαφορικές κινήσεις,
• στις ασφαλτικές μεμβράνες, γενικά, χαλαρώσεις σε όλη τη δομή τους, οπότε θα
είναι ευάλωτες στις στατικές και δυναμικές διατρήσεις ως και διολισθήσεις υπό την
επίδραση της θερμοκρασίας.
Σημείωση: Για την επεξήγηση όρων που αφορούν τις ασφαλτικές μεμβράνες (SBS, κατηγορία αντοχής σε διάτρηση R2 κ.λπ.) ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7.

6.1.3: Θερμομόνωση πάνω από στρώση κλίσης ή από φέρουσα πλάκα με κλίση, με
στρώση προστασίας – Bατό δώμα με υποχρεωτικό στηθαίο
Δύναται να αποτελείται από:

Ινώδες υλικό (πετροβάμβακα - υαλοβάμβακα)
Με την προϋπόθεση ότι η συμπιεστότητά του από τα φορτία χρήσης του δώματος είναι
τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η θερμομονωτική του ικανότητα, ως και η αντοχή των
υλικών της στεγανοποιητικής στρώσης.

Φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης
Τοποθετείται μεταξύ δύο στρώσεων ανεξαρτητοποίησης.

6.1.4: Θερμομόνωση ανάμεσα στη φέρουσα πλάκα και στη στρώση κλίσης
Η στρώση κλίσης υποχρεωτικά θα είναι από γαρμπιλοσκυρόδεμα (εκτός εξαιρέσεων παραγράφου 4.2.9) άοπλο ή οπλισμένο (ανάλογα με το πάχος του) στο οποίο θα προβλέπονται
περιμετρικοί από τα στηθαία αρμοί, ως και ενδιάμεσοι αρμοί, εφόσον η διαγώνιος των
σχηματιζόμενων ορθογωνίων ή τετραγώνων είναι μεγαλύτερη των 18 m.
Υλικό θερμομόνωσης: δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Πάντως, το πλέον δόκιμο για τη θέση αυτή είναι της εξηλασμένης
πολυστερίνης και επ’ αυτής προβλέπεται μεμβράνη πολυεστέρα ή πολυαιθυλενίου (παράγραφος 4.2.7 του παρόντος ΕΛΟΤ ΤΠ).

6.1.5: Θερμομόνωση πάνω από στεγανοποιητική στρώση που έχει τοποθετηθεί σε
στρώση κλίσης
Η στρώση κλίσης είναι υποχρεωτικά από γαρμπιλοσκυρόδεμα (εκτός εάν η κατασκευή
είναι παλαιά και δεν δύναται να παραλάβει νέα σημαντικά φορτία, οπότε στην περίπτωση
αυτή είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί της στεγανοποιητικής στρώσης η στρώση διάχυσης
υδρατμών). Στο γαρμπιλοσκυρόδεμα προβλέπονται περιμετρικοί από τα στηθαία αρμοί,
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ως και ενδιάμεσοι αρμοί, εφόσον η διαγώνιος των σχηματιζόμενων ορθογωνίων ή τετραγώνων είναι μεγαλύτερη των 18 m.
Το υλικό θερμομόνωσης υποχρεωτικά θα είναι από εξηλασμένη πολυστερίνη.
Μεταξύ στρώσης προστασίας που ακολουθεί (π.χ. κροκάλα ή πλάκα πεζοδρομίου) και
θερμομόνωσης παρεμβάλλεται υποχρεωτικά στρώση ανεξαρτητοποίησης. Επίσης είναι
εφικτή και η τοποθέτηση αποστραγγιστικής στρώσης πάνω από την εξηλασμένη πολυστερίνη (περίπτωση φυτεμένου δώματος).

6.1.6: Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούμενη εκ των υστέρων
Για την εφαρμογή παρόμοιας διάταξης απαιτείται:
• Να χρησιμοποιηθεί πλάκα πετροβάμβακα που φέρει στην κάτω επιφάνειά του
φράγμα υδρατμών (φύλλο αλουμινίου ή αλουμινόχαρτο).
• Η τοποθέτηση της θερμομόνωσης θα γίνεται ανάμεσα στα μεταλλικά στοιχεία του
σκελετού των γυψοσανίδων τα οποία και αυτά θα έχουν θερμομονωθεί με πετροβάμβακα.
• Το πάχος της πλάκας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ύψους των στοιχείων του
σκελετού, ώστε με την τοποθέτηση των γυψοσανίδων να συμπιεσθεί και να μην
υπάρξουν κενά κάτω και πλευρικά.
• Η απαίτηση αυτή της μη ύπαρξης κενών καθίσταται επιτακτική για να αποφευχθεί
κυκλοφορία αέρα γύρω από τη θερμομόνωση και από τους αρμούς (που κανονικά
θα μειωθούν με τη συμπίεση του υλικού) που θα είναι αιτία της αύξησης των θερμικών απωλειών.
• Το πάχος της θερμομόνωσης πρέπει επίσης να καθορισθεί και με βάση τον υπολογισμό της θέσης του σημείου δρόσου, το οποίο δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη
διεπιφάνεια θερμομόνωσης γυψοσανίδων. Στην περίπτωση πάχους κατά πολύ μεγαλύτερο του ύψους των δοκών των γυψοσανίδων, θα πρέπει να αλλάξει και ο τύπος
των δοκών ώστε πάντοτε να τοποθετείται η πλάκα συμπιεζόμενη, όπως αναφέρεται
στην προηγούμενη παράγραφο.
• Η θερμομόνωση επικαλύπτεται υποχρεωτικά με πυράντοχες γυψοσανίδες που θα
στερεώνονται στον ειδικό σκελετό τους και οι οποίες θα αποτελούν την τελική επιφάνεια της οροφής. Βλέπε επίσης σχήματα 3 & 4 που ισχύουν και για την παρούσα
περίπτωση.

Σχήμα 3
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Σχήμα 4
1. φέρουσα πλάκα
2. τσιμεντοκονία εξομάλυνσης
3. θερμή άσφαλτος
3.1 ψυχρή άσφαλτος
4. δίοδος θερμής ασφάλτου διά των οπών του 9
5. δίοδος θερμής ασφάλτου διά των οπών του 9
6. εξηλασμένη πολυστερίνη

7. πετροβάμβακας
8. πυράντοχη γυψοσανίδα, μονή ή διπλή
9. διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη
10. πρώτη στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη
11. ασφαλτική μεμβράνη με αυτοπροστασία
15. επίστρωση αλουμινίου
16. ενδεικτική διάταξη στήριξης γυψοσανίδων

Οι ψευδοροφές
Οι ψευδοροφές αποτελούνται:
• Από άμεσες ή ταχείες αναρτήσεις που στερεώνονται στον φέροντα οργανισμό της
οροφής του κτιρίου με εκτονούμενα μεταλλικά βύσματα.
• Από μεταλλικούς γαλβανισμένους οδηγούς που συνδέονται κάθετα μεταξύ τους με
συνδετήρες, δίνοντας έναν ενιαίο αναρτημένο σκελετό.
• Από γυψοσανίδες που βιδώνονται σε ισόπεδο ή ανισόπεδο σκελετό από πρωτεύοντες και δευτερεύοντες οδηγούς.
Οι αποστάσεις των αναρτήσεων και των οδηγών εξαρτώνται από το συνολικό φορτίο
της οροφής και τον απαιτούμενο βαθμό πυρασφάλειας. Το ολικό φορτίο είναι το άθροισμα
του βάρους της γυψοσανίδας, του σκελετού, του θερμομονωτικού υλικού και ενδεχομένως
μικρών φωτιστικών σωμάτων.

Άμεση ανάρτηση			
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Μέτρηση και χάραξη
Η χάραξη για την κατασκευή της οροφής γίνεται περιμετρικά στους τοίχους με αλφαδολάστιχο και χρωστικό νήμα (ράμμα). Σε μεγάλα εργοτάξια προτιμάται για λόγους ταχύτητας
και ακρίβειας η χάραξη να γίνεται με συσκευές ακτίνων.

Ανάρτηση του σκελετού
Σε φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα επιβάλλεται η χρήση μεταλλικού εκτονούμενου βύσματος. Η ανάρτηση των κύριων οδηγών 60/27/0.6 mm του σκελετού των
οροφών γίνεται από τα βύσματα με άμεσες αναρτήσεις για αποστάσεις μέχρι 12 cm και
με ταχείες ή άκαμπτες αναρτήσεις για ύψη ανάρτησης άνω των 12 cm. Οροφές με ενισχυμένα προφίλ 50/40/2.0 mm αναρτώνται με κλειστού τύπου αναρτήσεις και ντίζα διαμέτρου διατομής 8 mm, που διαθέτει σπείρωμα για να αλφαδιάζει και να συγκρατείται με
παξιμάδι και ροδέλα.
Για κάλυψη υψηλών απαιτήσεων ηχομόνωσης απαιτούνται αναρτήσεις που με ελαστική διακοπή απενεργοποιούν τις ηχογέφυρες. Υπάρχουν αρκετοί τύποι ηχομονωτικών
αναρτήσεων, άμεση, με ντίζα κ.ά.
Οι αποστάσεις στερέωσης των αναρτήσεων στην οροφή εξαρτώνται από το πάχος της
γυψοσανίδας, το φορτίο και τον τύπο της οροφής. Ενδεικτικά δίνονται στον πίνακα 1. Αναζητήστε λεπτομέρειες στα τεχνικά φυλλάδια των εμπορικών συστημάτων.

Πίνακας 1: Αποστάσεις αναρτήσεων

Η σύνδεση των προφίλ ή δοκών του σκελετού ανάλογα με τον τύπο οροφής γίνεται με τους
παρακάτω τρόπους:
• Η κύρια δοκός 50/30 συνδέεται με τη δευτερεύουσα δοκό 50/30 με βίδα 4,3 x 55 mm.

121

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

• Ο κύριος οδηγός συνδέεται με τον δευτερεύοντα οδηγό με συνδετήρα τύπο Π. Οι
δευτερεύοντες οδηγοί τοποθετούνται κάθετα και ανισόπεδα κάτω από τους κύριους οδηγούς.

• Οι δευτερεύοντες οδηγοί τοποθετούνται ανάμεσα στους κύριους οδηγούς και συνδέονται ισόπεδα με συνδετήρα σχήματος X.
• Ο ενισχυμένος οδηγός 50/40 συνδέεται με δευτερεύοντα οδηγό μέσω ειδικού συνδετήρα τύπου Π.
Οι αποστάσεις διάταξης των οδηγών μεταξύ τους αναγράφονται στον πίνακα 2.

Πίνακα 2: Αποστάσεις οδηγών

Ανάλογα με τις απαιτήσεις πυραντοχής μπορεί να επιβάλλονται και μικρότερες αποστάσεις.
Η σύνδεση της οροφής σε παράπλευρο τοίχο γίνεται με περιμετρικό προφίλ 28/27mm. Η
στερέωσή του γίνεται στον τοίχο με βύσματα και βίδες και μέγιστη απόσταση στερέωσης
60 cm.
Για απαιτήσεις ηχομόνωσης προβλέπεται σφράγισμα σύμφωνα με ακρυλική μαστίχη
και όχι ηχομονωτική ταινία.
Προσοχή! Ο κύριος και ο δευτερεύων οδηγός δεν βιδώνονται στον περιμετρικό οδηγό,
γιατί έτσι περιορίζεται η ελεύθερη συστολή-διαστολή και παρατηρούνται ρηγματώσεις.

Εφαρμογή γυψοσανίδας

Πριν την εφαρμογή της γυψοσανίδας τοποθετούνται τα ελαφρά μονωτικά φύλλα πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα εντός του σκελετού. Στον αλφαδιασμένο σκελετό στερεώνονται οι γυψοσανίδες, βιδώνοντας προοδευτικά από το ένα άκρο προς το άλλο για να μην
παραμορφώνονται. Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης γυψοσανίδας, οι αρμοί πρέπει να
μετατίθενται. Κάθε στρώση στερεώνεται αυτόνομα.
Οι γυψοσανίδες συνιστάται να διατάσσονται και να βιδώνονται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς, διότι η κατά μήκος αντοχή σε κάμψη της γυψοσανίδας είναι περίπου η
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τριπλάσια από την αντοχή σε κάμψη κατά πλάτος. Είναι δυνατή και η παράλληλη τοποθέτηση, τότε όμως οι δευτερεύοντες οδηγοί πρέπει να διαταχθούν σε μικρότερες αποστάσεις
μεταξύ τους, δηλαδή να πυκνώσουν.
Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων γυψοσανίδας, η κάθε στρώση τοποθετείται με μετατιθέμενους αρμούς όπως στο παραπάνω σχήμα. Η κάθε στρώση στερεώνεται σταθερά
στον μεταλλικό σκελετό. Οι αποστάσεις στερέωσης της πρώτης στρώσης μπορούν να τριπλασιαστούν εάν η δεύτερη στρώση τοποθετηθεί την ίδια μέρα.
Σε περίπτωση μήκους ή πλάτους οροφής που ξεπερνά τα 15 m, απαιτείται οπωσδήποτε πρόβλεψη και διάταξη αρμών συστολοδιαστολής. Τυχόντες αρμοί στην κατασκευή
του φέροντος οργανισμού πρέπει να μεταφέρονται και στην κατασκευή της οροφής από
γυψοσανίδα.

Διαδικασία βιδώματος
Το βίδωμα των γυψοσανίδων γίνεται με βίδες πιέζοντας το φύλλο κατά τέτοιον τρόπο στον
σκελετό ώστε να διασφαλίζεται η επιπεδότητα της επιφάνειας. Το βίδωμα των γυψοσανίδων στην οροφή ξεκινά είτε από το μέσον της γυψοσανίδας προς τα άκρα είτε από το ένα
άκρο προς το άλλο. Οι βίδες πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και να εισχωρούν στους οδηγούς του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι
κεφαλές τους πρέπει να βυθίζονται κατά 0.5 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας με κατάλληλη ρύθμιση του βιδοδράπανου, ώστε να μπορούν να στοκάρονται, χωρίς
όμως να σχίζεται το χαρτόνι της.
Παραμορφωμένη ή λάθος τοποθετημένη βίδα πρέπει να απομακρύνεται και να αντικαθίσταται σε απόσταση 5 cm από την προηγούμενη θέση με καινούργια βίδα.

Μετά το τέλος του βιδώματος στερέωσης πρέπει οι γυψοσανίδες να εφάπτονται τέλεια στο σκελετό στήριξης. Στα κατά μήκος άκρα των γυψοσανίδων η βίδα επιτρέπεται
να τοποθετηθεί μέχρι 10 mm απόσταση από την άκρη. Στα κατά πλάτος άκρα των γυψοσανίδων η βίδα επιτρέπεται να τοποθετηθεί μέχρι 15 mm απόσταση από την άκρη, διότι
υπάρχει κίνδυνος τριβής του γυψοπυρήνα, οπότε επέρχεται η αχρήστευση του ρόλου της.
Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων γυψοσανίδας απαιτείται το στοκάρισμα όλων των
στρώσεων. Στοκάρισμα των βιδών απαιτείται μόνο στην τελευταία στρώση.
Υψηλές απαιτήσεις επιπεδότητας, όπως σε περίπτωση που προσπίπτει στην επιφάνεια
παράλληλο φως, καταστούν τις γυψοσανίδες με κυρτά άκρα σε όλες τις πλευρές την ιδανική λύση για μία τέλεια αρμολόγηση με χρήση χαρτοταινίας αρμού. Συνιστάται στους
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αρμούς των κομμένων άκρων της τελευταίας στρώσης να γίνεται στοκάρισμα με χρήση
ταινίας αρμού ανεξάρτητα από το υλικό αρμολόγησης.

Tοθέτηση βύσματος 				

Τοποθέτηση ανάρτησης

Σύνδεση οδηγών					

Βίδωμα γυψοσανίδας

6.1.7: Θερμομονώσεις ειδικών περιοχών και σημείων δώματος για την αποφυγή
θερμικών γεφυρών
Βλέπε σχετικά παρακάτω υποενότητες:
• για τη θερμομόνωση των στηθαίων: 8.2.1
• για τις θερμομονώσεις αρμών διαστολής κτιρίου: 8.2.23 & 8.2.24
• για τα στόμια υδρορροών: 8.2.25 & 8.2.26
• για τις διελεύσεις αγωγών από το δώμα: 8.2.27 & 8.2.28

Ενότητα 6.2: Τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης σε δώματα – στέγες οπλισμένου
σκυροδέματος κλίσης > 5%
6.2.1: Θερμομόνωση πάνω από τη φέρουσα πλάκα
Δύναται να αποτελείται από ινώδη υλικά ή από διογκωμένο γυαλί.
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Τρόπος τοποθέτησης

1. Απευθείας επί της φέρουσας πλάκας, αφού προηγουμένως εφαρμοσθεί τσιμεντο-

κονία εξομάλυνσης (εφόσον υπάρχουν ανωμαλίες), όταν η υγρομετρία των κάτωθεν χώρων είναι μέση ή μικρή.
2. Επί φράγματος υδρατμών σε συνδυασμό ή όχι με στρώση διάχυσης υδρατμών,
όταν η υγρομετρία των κάτωθεν χώρων είναι έντονη ή πολύ έντονη.

Σύστημα στερέωσης με επικόλληση με θερμή άσφαλτο για κλίσεις μικρότερες του 40%
Εφαρμόζεται:
• Επί της τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης, αφού προηγουμένως ασταρωθεί με ψυχρή
άσφαλτο.
• Επί του φράγματος υδρατμών (για το διογκωμένο γυαλί δεν απαιτείται φράγμα
υδρατμών).

Σύστημα στερέωσης μόνο με μηχανικές στερεώσεις για οποιαδήποτε κλίση μικρότερη
του 100%
Απαιτείται:
• Χρησιμοποιούμενα στηρίγματα σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.3.
• Πυκνότητα στηρίξεων:
¡ Όταν η θερμομόνωση αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις φύλλων
τοποθετούνται: Ένα στήριγμα στο κέντρο του κάθε φύλλου της πρώτης στρώσης
(για τη μη υφαρπαγή από τον άνεμο κατά τη φάση τοποθέτησης της δεύτερης
στρώσης) (Σχήμα 5).
¡ Στη δεύτερη ή την τελευταία προς τα άνω στρώση (περίπτωση πολλαπλών
στρώσεων): 6 στηρίγματα ανά m2 στις καταλήξεις της στέγης, στις γωνίες και
στους κορφιάδες σε πλάτος 1,0 m (Σχήμα 6).
2
¡ 5 στηρίγματα ανά m στο υπόλοιπο τμήμα της στέγης (Σχήμα 6).
Σχήμα 5

1. φέρουσα πλάκα
2. εξομαλυντική στρώση
3.1 ψυχρή άσφαλτος
3. θερμή άσφαλτος ή φλόγιστρο
6. πρώτη στρώση θερμομόνωσης
7. δεύτερη στρώση θερμομόνωσης

8. ασφαλτικές μεμβράνες
9. ασφαλτικές μεμβράνες
10. φράγμα υδρατμών
13. επιδερμίδα από ασφαλτωμένο χαρτί
15. πλακέτα με νευρώσεις και σκάφη μηχανικού
στηρίγματος
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Σχήμα 6

Σχήμα 7

Η τοποθέτηση των στηριγμάτων ως προς τα άκρα των φύλλων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σχήμα 7.

Σχήμα 8			

Σχήμα 9

Δεν επιτρέπεται τοποθέτηση στηριγμάτων σύμφωνα με τα σχήματα 8 και 9.

Σύστημα μόνο με επικόλληση με θερμή άσφαλτο και για κλίσεις μεταξύ 40% και 100%
Εφόσον έχουν προβλεφθεί ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία για συγκράτηση της θερμομόνωσης, βλέπε σχήμα 10.
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1.	φέρουσα πλάκα
3.1. ψυχρή άσφαλτος
3.	θερμή άσφαλτος
ή φλόγιστρο
6.	πρώτη στρώση
θερμομόνωσης
14.	ξύλινο καδρόνι
15.	πλακέτα με νευρώσεις και σκάφη
μηχανικού στηρίγματος

Σχήμα 10

Αναφορικά με τους περιορισμούς ως προς το πάχος της θερμομόνωσης, όταν επ’ αυτής έχει επικολληθεί στεγανοποίηση από ασφαλτικές μεμβράνες, ισχύουν οι απαιτήσεις
της παραγράφου 6.1.2.

6.2.2: Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούμενη εκ των υστέρων
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.6.

6.2.3: Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα, αλλά με ενδιάμεσο αεριζόμενο κενό
Παρόμοια διάταξη προϋποθέτει ότι:
• Η υγρομετρία των στεγασμένων χώρων δεν θα είναι έντονη ή πολύ έντονη.
• Το αεριζόμενο κενό θα έχει τουλάχιστον πάχος 4 cm.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.6.
(Βλέπε σχετικά και σχήματα 11 έως 17).

6.2.4: Διάταξη τοποθέτησης της θερμομόνωσης στην κάτω κατάληξη της στέγης
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.2 και στα σχήματα 1 και 2.

Σχήμα 11			

Σχήμα 12

Α: κατοικήσιμος χώρος – Β: μη κατοικήσιμος χώρος
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Σχήμα 13

Σχήμα 14

Σχήμα 15

Σχήμα 16

1. οπές αερισμού
2. εξηλασμένη πολυστερίνη
ή πετροβάμβακας
3. πετροβάμβακας
4. πετροβάμβακας με φράγμα
υδρατμών
5. εξηλασμένη πολυστερίνη ή
πετροβάμβακας ή ειδική
διογκωμένη πολυστερίνη
6. οργανικό κονίαμα
7. γυψοσανίδες
8. 0 τάκος
9. δοκίδα
10. άκαμπτα φύλλα
11. ενισχυμένες γυψοσανίδες
Σχήμα 17
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Ενότητα 6.3: Τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης σε κεραμοσκεπές κλίσης > 5%
6.3.1: Διατάξεις θερμομόνωσης κεραμοσκεπών
Για την εφαρμογή των θερμομονωτικών στρώσεων στις κεραμοσκεπείς στέγες, πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια:
• Του κατοικήσιμου ή μη των κάτωθεν της στέγης χώρων.
• Της αποτελεσματικότητας της θερμομονωτικής στρώσης αναλόγως της θέσης
τοποθέτησής της ως προς τον φέροντα οργανισμό.
Πάντοτε σε συνδυασμό με την υποχρεωτική:
• Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης (διαφράγματος) κάτωθεν της επικεράμωσης στην πλέον κατάλληλη θέση ως πρόσθετη στεγανωτική εξασφάλιση (εκτός της
επικεράμωσης) της θερμομονωτικής στρώσης ή των κάτωθι χώρων.
• Πρόβλεψη διατάξεων αερισμού των δημιουργούμενων ζωνών με την παρουσία του
διαφράγματος.
• Επικεράμωσης και προστατευτικού διαφράγματος.
• Θερμομονωτικής στρώσης και προστατευτικού διαφράγματος (ψυχρή στέγη).
• Τοποθέτηση φράγματος υδρατμών κάτω από τη θερμομονωτική στρώση αναλόγως
της υγρομετρίας των στεγασμένων χώρων.
• Πρόβλεψη διατάξεων αερισμού των μη κατοικήσιμων χώρων κάτωθεν της στέγης.
Με βάση τα παραπάνω δύο κριτήρια, προκύπτουν οι Ομάδες Διατάξεων θερμομόνωσης:
Ομάδα Α: κατοικήσιμος κάτωθεν της στέγης χώρος, με φέρουσα πλάκα με κλίση οπλισμένου σκυροδέματος.
• Διάταξη 1η, σχήμα 1, τομή a-a: Θερμομονωτική στρώση επί της φέρουσας πλάκας
ανάμεσα σε ξύλινα κατά μήκος στοιχεία (αμείβοντες) επί των οποίων στηρίζονται οι
τεγίδες επικεράμωσης.
• Διάταξη 2η, σχήμα 2, τομή b-b: Θερμομονωτική στρώση, απευθείας κάτωθεν της
φέρουσας πλάκας αλλά επί προπλάκας με την επικεράμωση επί ξύλινων στοιχείων
εδραζομένων επί της πλάκας (αμείβοντες τεγίδες).
Ομάδα Β: κατοικήσιμος τελευταίος όροφος με φέρουσα ξύλινη κατασκευή στέγης.
• Διάταξη 3η, σχήμα 3, τομές c-c και d-d: Θερμομονωτική στρώση επί ξύλινης επένδυσης (πέτσωμα) τοποθετούμενης επί των αμειβόντων ή μεταξύ αυτών.
Ομάδα Γ: μη κατοικήσιμος τελευταίος όροφος με φέρουσα ξύλινη κατασκευή στέγης.
• Διάταξη 4η, σχήμα 4, τομές e-e, f-f και g-g: Θερμομονωτική στρώση επί ξύλινης
επένδυσης (πέτσωμα) τοποθετούμενης επί των ελκυστήρων ή μεταξύ αυτών.
• Διάταξη 5η, σχήμα 5, τομές h-h, i-i και k-k: Θερμομονωτική στρώση επί της φέρουσας πλάκας δαπέδου μη κατοικήσιμου χώρου ή απευθείας κάτωθεν αυτής.
Ανεξάρτητα της θέσης τοποθέτησης της θερμομονωτικής στρώσης, αυτή θα πρέπει να
συνδυάζεται και να αποτελεί κατά κάποιον τρόπο συνέχεια με τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, πάντοτε βέβαια ανάλογα των διατάξεων θερμομόνωσης αυτών – ώστε να
αποφεύγονται οι θερμικές γέφυρες. Τούτο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η
θερμομόνωση των κεραμοσκεπών στεγών εάν δεν έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη θερμομόνωσης των κατακόρυφων στοιχείων του.
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6.3.2: Χρόνος έναρξης εργασιών
Ο χρόνος έναρξης εργασιών διαφέρει από διάταξη σε διάταξη θερμομόνωσης, δεδομένου
ότι θα πρέπει να προηγηθούν ορισμένες οικοδομικές και ξυλουργικές εργασίες ή σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται παράλληλα. Έτσι:

Για την Πρώτη διάταξη θερμομόνωσης (σχήμα 1, τομή a-a)
Πρέπει:
1. Να έχει ολοκληρωθεί η στρώση τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης επί της φέρουσας πλάκας με υποχρεωτική χρήση πολυμερικών πρόσμικτων για επαύξηση της συγκόλλησης.
2. Να έχουν στερεωθεί τα ξύλινα καδρόνια επί της φέρουσας πλάκας με κατεύθυνση
τοποθέτησης παράλληλα με την κλίση της στέγης. Τα ως άνω καδρόνια έχουν ελάχιστο πλάτος 7 cm και ύψος 2 cm μεγαλύτερο του πάχους της θερμομόνωσης με
μεταξόνιο, όχι μεγαλύτερο των 90 cm.
3. Στην περίπτωση όπου η υγρομετρία των κάτωθεν χώρων είναι έντονη ή πολύ έντονη
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επικόλληση φράγματος υδρατμών επί της τσιμεντοκονίας, εξομάλυνσης (εφόσον απαιτείται από το είδος του θερμομονωτικού υλικού)
και επ’ αυτού να στερεωθούν τα ως άνω αναφερόμενα καδρόνια. Για την αποφυγή
διάτρησης του φράγματος υδρατμών από τη στερέωση των καδρονιών, και εφόσον
απαιτείται η προστασία του θερμομονωτικού υλικού από συμπυκνώσεις υδρατμών,
δύναται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο υλικό με επικολλημένο εξ υπαρχής επ’ αυτού
φράγματος υδρατμών ή να τοποθετηθεί το φράγμα υδρατμών ανάμεσα στα καδρόνια και να γυρίσει κατακόρυφα και να στερεωθεί στις παρειές τους, ώστε να
σχηματιστεί ένα είδος σκάφης.
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Α: κατοικήσιμος χώρος
8. πετροβάμβακας με φράγμα ή μη υδρατμών
11. διάφραγμα (μεμβράνη πολυπροπυλενίου)
12. αμείβον
13. σανίδα πάχους 20 mm. min (ελάχιστη διατομή 36/20)
14. τεγίδα
15. καδρόνια επί των αμειβόντων ή των ελκυστήρων
25. εξηλασμένη πολυστερίνη
27. οπές και κατεύθυνση αερισμού
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Σημείωση αναφορικά με το φράγμα υδρατμών
Α. Η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών επί ξύλινης επένδυσης (πέτσωμα) κάτωθεν θερμομόνωσης προϋποθέτει ότι θα έχει καρφωθεί προηγουμένως, επί της επένδυσης, ασφαλτική μεμβράνη, επί της οποίας
θα κολληθεί το φράγμα.
Β. Το φράγμα θα γυρίσει κατακόρυφα και θα στερεωθεί στις παρειές των καδρονιών που θα συναντήσει.
Γ. Ομοίως, θα γυρίσει κατακόρυφα και θα στερεωθεί στις παρειές των καδρονιών που θα συναντήσει, η
θερμομόνωση που αποτελείται από πάπλωμα με επικολλημένο στην επιφάνειά του φράγμα υδρατμών.
Α. κατοικήσιμος χώρος
Β. μη κατοικήσιμος χώρος
8. πετροβάμβακας με φράγμα ή μη υδρατμών
5. φράγμα υδρατμών
11. διάφραγμα (μεμβράνη πολυπροπυλενίου)
10. καρφωτή ασφαλτική μεμβράνη
13.	σανίδα πάχους 20 mm. min (ελάχιστη διατομή 36/20)

12. αμείβον
16.	ξύλινο πέτσωμα (σανίδωμα,
κόντρα πλακέ, φύλλα μορίων ξύλου)
14. τεγίδα
19. ελκυστήρας ζευκτού
25. εξηλασμένη πολυστερίνη
27. οπές και κατεύθυνση αερισμού
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Για τη Δεύτερη διάταξη θερμομόνωσης (σχήμα 2, τομή b-b)
Πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή της προπλάκας, επί της οποίας θα τοποθετηθεί η
θερμομόνωση. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ενημερωτικά αλλά δεν αναλύεται περεταίρω, γιατί αφορά εργασία αποκλειστικά για νέα κτίρια. Μάλιστα η μέθοδος αυτή
τείνει να εξαλειφθεί, καθώς ακόμα και στα νέα κτίρια έχει επικρατήσει η ευκολότερη
λύση τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακών ειδικής εξηλασμένης πολυστερίνης με
αυλακώσεις και χωρίς επιδερμίδα, στον ξυλότυπο της πλάκας του οπλισμένου σκυροδέματος πριν τη σκυροδέτηση.

Για την Τρίτη διάταξη θερμομόνωσης (σχήμα 3, τομές c-c και d-d)
Πρέπει:
1. Στην περίπτωση της τομής c-c να προηγηθεί η τοποθέτηση των καδρονιών με ένδειξη 15 επί του ξύλινου υποστρώματος επί του οποίου, εφόσον απαιτείται φράγμα
υδρατμών, θα έχει προηγηθεί η τοποθέτησή του ή το φράγμα υδρατμών θα τοποθετηθεί εκ των υστέρων ανάμεσα στα καδρόνια 15.
2. Στην περίπτωση της τομής d-d να έχει προηγηθεί το ξύλινο υπόστρωμα επί του κάτω
πέλματος των αμειβόντων και εφόσον απαιτείται να έχει τοποθετηθεί το φράγμα
υδρατμών ανάμεσα στα καδρόνια των αμειβόντων ώστε να σχηματιστεί ένα είδος
σκάφης.
Και στις δύο περιπτώσεις το φράγμα υδρατμών τοποθετείται:
1. Είτε ελεύθερο επί του ξύλινου υποστρώματος και στερεούται με την τοποθέτηση
των καδρονιών 15 ή γυρίζει κατακόρυφα και στερεούται στις παρειές των καδρονιών 12 ή 15 όταν εφαρμόζεται ανάμεσα σε αυτά.
2. Είτε κολλημένο επί προηγουμένως καρφωθείσης ασφαλτικής μεμβράνης επί του
ξύλινου υποστρώματος, εφόσον απαιτείται μεγαλύτερη εξασφάλιση έναντι συμπυκνώσεων υδρατμών.

Για την Τέταρτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 4, τομές f-f και g-g)
Ισχύουν τα αναφερόμενα και στην προηγούμενη παράγραφο:
1. Για την περίπτωση της τομής f-f προηγείται η κατασκευή του ξύλινου υποστρώματος και η τοποθέτηση των καδρονιών με ένδειξη 15 επί των ελκυστήρων μετά ή
άνευ φράγματος υδρατμών.
2. Για την περίπτωση της τομής g-g προηγείται η κατασκευή του ξύλινου υποστρώματος μετά ή άνευ φράγματος υδρατμών.

Για την Πέμπτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 5, τομές i-i και k-k)
Πρέπει:
1. Για την περίπτωση της τομής i-i πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή προπλάκας.
2. Για την περίπτωση της τομής k-k πρέπει να προηγηθεί η τοποθέτηση φράγματος
υδρατμών επί εξομαλυντικής ή μη τσιμεντοκονίας, εφόσον απαιτείται από το είδος
του υλικού και από την υγρομετρία των κάτωθεν χώρων.

6.3.3: Υλικά θερμομόνωσης και τρόποι τοποθέτησης
Αναλόγως της διάταξης γίνεται χρήση του τύπου του μονωτικού:
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Για την Πρώτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 1 τομή a-a)
Το θερμομονωτικό υλικό ανεξαρτήτως είδους τοποθετείται πάντοτε ανάμεσα σε προηγουμένως στερεωθέντα καδρόνια. Το πάχος των θερμομονωτικών υλικών υπολογίζεται
σύμφωνα με τις θερμομονωτικές απαιτήσεις του έργου με πρόσθετη απαίτηση, όπως το
σημείο δρόσου να τοποθετείται πάνω από τη διεπιφάνεια θερμομόνωσης-υποστρώματος.
Τα θερμομονωτικά υλικά δύνανται να είναι:
• Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας σε φύλλα τοποθετούμενα επί φράγματος ή μη
υδρατμών.
• Πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας σε παπλώματα με επικολλημένο ή μη φράγμα
υδρατμών, και ενισχυμένα ή μη με μεταλλικό πλέγμα.
• Το επικολλημένο φράγμα υδρατμών στα παπλώματα θα πρέπει να αποτελείται: από
απλό φύλλο αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 18 μικρών, ενισχυμένο ή μη με υαλόπλεγμα και χαρτί, αναλόγως των καταπονήσεων που δύναται να δεχθεί κατά τη
φάση τοποθέτησης.
• Φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης τοποθετούμενα με σημειακή κόλληση με χρήση
συμβατής προς την πολυστερίνη κόλλα (υδροδιαλυτή).

Για την Τρίτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 3 τομές c-c και d-d)
Τα υλικά θερμομόνωσης που δύνανται να χρησιμοποιηθούν είναι τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση παπλώματος με επικολλημένο ή μη φράγμα
υδρατμών που τοποθετείται ανάμεσα στα καδρόνια 15 (τομή c-c) ή στα καδρόνια 12
(τομή d-d) αυτό γυρίζει κατακόρυφα και στερεούται επί των παρειών των καδρονιών.

Για την Τέταρτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 4 τομές f-f και g-g)
Και εδώ ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπλέον για την προστασία της θερμομόνωσης και για τη δημιουργία αεριζόμενης ζώνης πάνω από τη θερμομόνωση τοποθετείται σανίδωμα (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.2 για τα ξύλινα
υποστρώματα) το οποίο δύναται και να κατασκευασθεί με κλίση <1% και να στεγανοποιηθεί με ασφαλτικές μεμβράνες για επιπλέον προστασία των κατοικήσιμων χώρων από
διαρροές από τα κεραμίδια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλέπονται και οπές
απορροής στα κατώτερα σημεία της προστατευτικής επικάλυψης.

Για την Πέμπτη διάταξη θερμομονώσεων (σχήμα 5 τομή k-k)
Για την περίπτωση της τομής k-k να χρησιμοποιηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη της οποίας
όλες οι ενώσεις θα πρέπει να καλυφθούν με αυτοκόλλητες ταινίες. Θα προβλεφθεί προστατευτική στρώση από οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5 cm με ή χωρίς
ελαφριά κλίση. Στην περίπτωση που δίδεται ελαφριά κλίση στη στρώση προστασίας, θα
πρέπει να προβλέπονται και οπές απορροής στα κατώτερα σημεία της επικάλυψης. Εξέχουσες προς τα άνω δοκοί θα θερμομονωθούν επίσης με εξηλασμένη πολυστερίνη και θα
προστατευθούν με κονίαμα σοβά ελάχιστου πάχους 25 mm.

6.3.4: Διαδικασίες τοποθέτησης εύκαμπτου διαφράγματος
Το διάφραγμα εφαρμόζεται πάντοτε επί των καδρονιών που έχουν τοποθετηθεί επί της φέρουσας πλάκας όπως στις περιπτώσεις της Πρώτης και Δεύτερης διάταξης θερμομόνωσης
ή επί των αμειβόντων ξύλινου ζευκτού της Τρίτης διάταξης (σχήμα 3 τομή d-d) ή τέλος επί
των πρόσθετων καδρονιών επί των αμειβόντων (σχήμα 3 τομή c-c).
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Σε όλες τις άνω περιπτώσεις, το διάφραγμα τοποθετείται τεντωμένο, κάθετα προς τη
γραμμή της μεγαλύτερης κλίσης, και στερεούται μηχανικά προσωρινά με πλατυκέφαλα
καρφιά με αρχή τοποθέτησης από το κατώτερο σημείο της στέγης.
Το πλάτος επικάλυψης των φύλλων του διαφράγματος είναι 20 cm, οι ενώσεις είναι είτε
με απλή επικάλυψη, είτε με αυτοκόλλητες ταινίες συμβατές με το υλικό του διαφράγματος.
Η οριστική στερέωση του διαφράγματος πραγματοποιείται με κάρφωμα σανίδων ελάχιστου πάχους 20 mm και ελάχιστου πάχους 36 mm, επί των προηγούμενων αναφερομένων καδρονιών ή αμειβόντων, ώστε να σχηματιστεί η κάτω ζώνη αερισμού, της θερμομόνωσης και των ξύλινων στοιχείων (σχήμα 6) ελάχιστου πάχους 20 mm.
Με την τοποθέτηση των τεγίδων κάθετα επί των ήδη τοποθετηθέντων σανίδων δημιουργείται η πάνω ζώνη αερισμού μεταξύ της κάτω επιφανείας της επικεράμωσης και του
διαφράγματος.
Η αποτελεσματικότητα των ζωνών αερισμού εξαρτάται:
• Από την πρόβλεψη οπών προσαγωγής αέρα στα κατώτερα σημεία της στέγης για
την κάτω ζώνη και κατάλληλης διαμόρφωσης του διαφράγματος κοντά στους κορφιάδες, ώστε ο επαγόμενος αέρας να καταλήγει στην πάνω ζώνη.
• Από την πρόβλεψη οπών προσαγωγής και απαγωγής για την πάνω ζώνη οι οποίες
συνήθως δημιουργούνται με την τοποθέτηση ειδικών προς τούτο κεραμιδιών.
Επιπλέον θα πρέπει να επιδιώκεται όπως το εύκαμπτο διάφραγμα συμβάλλει και στην
απορροή των νερών που ενδεχομένως να περάσουν από τα κεραμίδια.
Προς τούτο πρέπει:
• Να προσαρμοσθεί η κάτω κατάληξη του διαφράγματος με τις οριζόντιες υδρορροές
(λούκια) της στέγης (σχήματα 7, 8, 9).
• Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση κατά την τοποθέτηση του διαφράγματος προς τα
ανάντη των κατασκευών που προεξέχουν των κεραμιδιών (όπως παράθυρα, καταπακτές, αγωγοί, καπναγωγοί) ώστε να γίνεται εκτροπή των νερών (σχήματα 10 έως
13).
• Να προσαρμοσθεί κατάλληλα το διάφραγμα στα λούκια της στέγης (συνάντηση δύο
επιπέδων στέγης), όπως σημειώνεται στα σχήματα 14 έως 17, με την προϋπόθεση
ότι υπάρχει τοπικά ένα άκαμπτο υπόστρωμα (έλασμα αλουμινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, ή και σανίδωμα).
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6. έλασμα νεροσταλάκτη αποκατάστασης της
συνέχειας του διαφράγματος με την υδρορροή
11. διάφραγμα (μεμβράνη πολυπροπυλενίου)
12. αμείβον
13. σανίδα πάχους 20 mm (στο σχήμα 16 καμπυλώνεται πάνω το σανίδωμα)

14. τεγίδα
14.1. τεγίδα μεγαλύτερου ύψους της 14
16. σανίδωμα (πέτσωμα) επί του αμείβοντος
28. μετώπη με κόντρα πλακέ θαλάσσης

137

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

138

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 • Θερμομόνωση δωμάτων και στεγών

Α	αναδιπλούμενα και περιτυλισσόμενα τμήματα διαφράγματος
Β
απόσταση ασφαλείας από καπναγωγό
11 διάφραγμα
11.1 πρόσθετο διάφραγμα για διάταξη εκτροπής
12 αμείβον
12.1 πρόσθετο δοκάρι επί του αμείβοντος
12.2 πρόσθετο δοκάρι
13	σανίδα επί του αμείβοντος μετά την τοποθέτηση του διαφράγματος
13.1 τάκος

14 τεγίδα
14.2	τεμάχιο τεγίδας επί της οποίας περιτυλίσσεται το διάφραγμα
14.3	ομοίως όπως στο 14.2 τοποθετούμενα λοξά
για εκτροπή της ροής των νερών
16.1 σανίδωμα δαπέδου στο λούκι
23 κενό αερισμού
52 λούκι απορροής νερών
53	οριζόντια υδρορροή στην κάτω κατάληξη
στέγης
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6.3.5: Διαδικασίες δημιουργίας ζωνών αερισμού
Άκαμπτα διαφράγματα
Το άκαμπτο διάφραγμα δημιουργείται από ένα ξύλινο υπόστρωμα που τοποθετείται στη
θέση του εύκαμπτου διαφράγματος επί του οποίου τοποθετείται μια στεγανοποιητική
στρώση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Ελάχιστο πάχος ζωνών αερισμού
Πρέπει να είναι τουλάχιστο 20 mm μετρούμενο:
• Για την πάνω ζώνη μεταξύ κάτω πέλματος τεγίδων και διαφράγματος.
• Για την κάτω ζώνη μεταξύ διαφράγματος και άνω επιφανείας θερμομόνωσης.

Διατομές οπών αερισμού
Οι οπές αερισμού προκύπτουν ως ποσοστό της όλης επιφάνειας της στέγης ίσης με την
προβολή της σε οριζόντιο επίπεδο, στην οποία δεν περιλαμβάνονται τα προεξέχοντα του
κελύφους τμήματά της.
Οι προκύπτουσες διατομές κατανέμονται κατά το ήμισυ μεταξύ του κατώτερου τμήματος της στέγης και το υπόλοιπο ήμισυ στους κορφιάδες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διατομή των οπών αερισμού θα είναι ίση:
• με 1/5000 της ως άνω επιφανείας για την πάνω ζώνη αερισμού
• με 1/300 της ως άνω επιφανείας για την κάτω ζώνη αερισμού
Ειδικά στην περίπτωση όπου η θερμομόνωση τοποθετείται οριζόντια στην οροφή του
τελευταίου ορόφου, οι οπές του αερισμού του όγκου του ακατοίκητου χώρου κάτω από τη
στέγη θα είναι ίση με το 1/5000 της ως άνω οριζόμενης επιφάνειας.

Περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η δημιουργία της κάτω ζώνης αερισμού
(σχήματα 19, 20)
Όταν στις κάτω καταλήξεις της στέγης προβλέπεται η απορροή των νερών να γίνεται
από εσωτερική υδρορροή (λούκι), όπως τα σχήματα 19, 20 της Τρίτης διάταξης θερμομόνωσης, τότε δεν είναι δυνατή η δημιουργία της κάτω ζώνης αερισμού, γεγονός που οδηγεί
σε θερμή στέγη από πλευράς θερμομόνωσης – βλέπε τα σχετικά σχήματα για τη διαμόρφωση της θερμής στέγης.
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Χρήσιμες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m ≤ L ≤ 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης ≤ 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%
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(5) φράγμα υδρατμών (Φ.Υ.)
(8)	λιθοβάμβακας τοποθετούμενος όπως στις
τομές α-α
(10)	ασφαλτικές μεμβράνες (στην περίπτωση
του 46, η πρώτη καρφωτή, η δεύτερη κολλητή)
(12) αμείβον
(13) σανίδα πάχους > 25 επί του 12
(14) τεγίδα
(16) σανίδωμα (πέτσωμα) πάχους ≥ 25 mm
(17) συνέχεια του 13 με αλλαγή κλίσης
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(18)
(27)
(46)
(47)
(49)
(50)

νεροσταλάκτης
είσοδος αερισμού με σήτα
μοριοσανίδες
μεταλλική επένδυση υδρορροής
σφηνοειδής τάκος (σε ένα ή δύο τεμάχια)
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

Χρήσιμες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m ≤ L ≤ 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης ≤ 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%
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6.3.6: Διατάξεις περιορισμού θερμικών γεφυρών μεταξύ στοιχείων κατάληξης στέγης
και κατακόρυφων δομικών στοιχείων
Στα επόμενα ενδεικτικά σχήματα από 21 έως 51 δίδονται οι θέσεις τοποθέτησης της θερμομόνωσης για διάφορες τομές κατάληξης στέγης με κατακόρυφα στοιχεία και για τις
πέντε διατάξεις θερμομόνωσης των στεγών.
Αναφορικά με τις θερμομονώσεις των κατακόρυφων δομικών στοιχείων, αυτές διακρίνονται:
• Στις τοποθετούμενες ανάμεσα σε δύο τοιχοποιίες χωρίς ενδιάμεσο κενό όπου η θερμομόνωση τοποθετείται μπροστά από τα φέροντα στοιχεία (υποστυλώματα, δοκοί),
πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία αυτά θα προεξέχουν περισσότερο του συνήθους προς το εσωτερικό των χώρων.
• Στις εξωτερικές θερμομονώσεις που τοποθετούνται επί των στοιχείων των όψεων
(φέροντα οργανισμού και τοίχων πληρώσεως) και καλύπτονται με λεπτά οπλισμένα
με πλέγματα συνθετικών ινών, κονιάματα οργανικά ή ανόργανα, αναλόγως του είδους του υλικού θερμομόνωσης (διογκωμένης πολυστερίνης, εξηλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα).
Επειδή και με τις δύο θέσεις της θερμομόνωσης θα εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία του φέροντος οργανισμού (ιδίως της πρώτης θέσης) στα οποία θα εμφανισθούν προβλήματα τοπικών επιφανειακών συμπυκνώσεων, στα σχήματα σημειώνονται οι πρόσθετες
θερμομονώσεις που θα πρέπει να τοποθετηθούν εσωτερικά, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι
θα εξαλειφθούν πλήρως τα προβλήματα των θερμικών γεφυρώσεων.
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(7)
(8)
(10)
(21)
(22)
(25)
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θερμομόνωση επικολλούμενη με θερμή άσφαλτο (Θ.Α.)
πετροβάμβακας με επικολλημένο φράγμα υδρατμών
ασφαλτική μεμβράνη με Θ.Α.
οργανικό κονίαμα
πολυστερίνη για εξωτερικές θερμομονώσεις
εξηλασμένη πολυστερίνη
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Στις επιστεγάσεις απαιτούνται δύο ανεξάρτητα επίπεδα αερισμού: κάτω από το υλικό
επιστέγασης, ιδίως όταν αυτό είναι πορώδες, και μεταξύ άνω επιφανείας θερμομόνωσης
και προστατευτικής μεμβράνης.

(3) απισωτική τσιμεντοκονία
(4) ψυχρή άσφαλτος
(5) φράγμα υδρατμών (Φ.Υ.)
(8)	πετροβάμβακας με επικολλημένο ή
μη φράγμα υδρατμών
(10) ασφαλτική μεμβράνη με Θ.Α.
(11) ειδική μεμβράνη πολυπροπυλενίου
(12) αμείβον
(13) σανίδωμα πάχους ≥ 25 mm

(14)
(16)
(21)
(22)
(23)
(25)
(45)
(48)

τεγίδα
σανίδωμα (πέτσωμα) πάχους ≥ 25 mm
οργανικό κονίαμα
πολυστερίνη για εξωτερικές
θερμομονώσεις
αεριζόμενα ενδιάμεσα κενά
εξηλασμένη πολυστερίνη
ειδικά τεμάχια κεραμιδιών
ειδικό στραντζαριστό αμμοχάλικο
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(7) θερμομόνωση επικολλούμενη με Θ.Α.
(8) πετροβάμβακας με επικολλημένο
φράγμα υδρατμών
(10) ασφαλτική μεμβράνη με Θ.Α.
(21) οργανικό κονίαμα
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(22) πολυστερίνη για εξωτερικές
θερμομονώσεις
(25) εξηλασμένη πολυστερίνη
(47) μεταλλική επένδυση υδρορροής
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(4) ασφαλτική επάλειψη
(5) φράγμα υδρατμών
(8) πετροβάμβακας
(10) ασφαλτική μεμβράνη
(11) διάφραγμα
(12) αμείβον
(13)	σανίδα επί του 12 για
δημιουργία αεριζόμενου κενού
(14) τεγίδα
(21) οργανικό κονίαμα
(22)	πολυστερίνη για
εξωτερικές θερμομονώσεις
(25)	εξηλασμένη πολυστερίνη
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(8)
(19)
(22)
(25)

πετροβάμβακας με ή χωρίς φράγμα υδρατμών
ανελκυστήρας
πολυστερίνη για εξωτερικές θερμομονώσεις
εξηλασμένη πολυστερίνη
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(8) πετροβάμβακας με ή χωρίς φράγμα υδρατμών
(22) πολυστερίνη για εξωτερικές θερμομονώσεις
(25) εξηλασμένη πολυστερίνη
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Ενότητα 6.4: Μέτρα ατομικής προστασίας & προστασίας του περιβάλλοντος
Ο τεχνίτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά
ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση καθώς και από τις οδηγίες για τη διαχείριση των υλικών όπως
αυτές καταγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύουν τα
υλικά. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών μπορεί να εκλύει τοξικούς ατμούς. Για το λόγο αυτόν ο τεχνίτης υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
τα ακόλουθα πιστοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας:
• Προστασία αναπνοής
• Προστασία οφθαλμών
• Προστατευτική ενδυμασία
• Προστασία χεριών και βραχιόνων
• Προστασία κεφαλιού
• Προστασία ποδιών
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται
για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά
αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα
απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα
κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και
θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.
Η διαχείριση και διάθεση των περισσευούμενων υλικών ως απορρίμματα γίνεται σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύει όλα τα υλικά.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών εργασιών θερμομόνωσης
οροφών και της αλληλουχίας τους με άλλες σημαντικές εργασίες, όπως η στεγανοποίηση,
η κατασκευή κλίσεων, η προστασία των επιφανειών, η διαμόρφωση ταρατσόκηπου, η κατασκευή καναλιού αερισμού κεραμοσκεπών κ.ά., που είναι απαραίτητες για την πλήρη
θερμική θωράκιση του κτιρίου χωρίς θερμογέφυρες, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του
κάθε έργου και τηρώντας τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου. Καθορίσαμε τις λεπτομέρειες σύνδεσης της θερμομόνωσης της οροφής με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία,
καθώς και τον τρόπο θερμομόνωσης στα διάφορα δύσκολα σημεία της οροφής (αρμούς,
αγωγούς, ιστούς, γωνίες κ.λπ.). Γνωρίσαμε τον τρόπο κόλλησης, μηχανικής στερέωσης και
προστασίας των θερμομονωτικών πλακών και αντιληφθήκαμε τις ιδιαίτερες εργασίες που
εκτελούνται ανάλογα με τον τύπο του μονωτικού, τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα ατομικής
προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
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Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Ποιο από τα παρακάτω συμβατικά δώματα των οποίων περιγράφονται οι στρώσεις

κατασκευής από πάνω προς τα κάτω είναι λάθος:

a)

b)

c)

Ταρατσόπλακες

Ταρατσόπλακες

Ταρατσόπλακες

Τσιμεντοκονία

Τσιμεντοκονία

Τσιμεντοκονία

Γεωύφασμα

Γεωύφασμα

Γεωύφασμα

Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση

Πετροβάμβακας

Κονίαμα κλίσεων

Κονίαμα κλίσεων

Κονίαμα κλίσεων

Εξηλασμένη πολυστερίνη

Διογκωμένη πολυστερίνη

Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος

Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος

Φράγμα υδρατμών
Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος

2. Ποια είναι η σωστή σειρά στις στρώσεις για ένα βατό αντεστραμμένο δώμα:
a)

b)

c)

Πλάκες πεζοδρομίου

Πλάκες πεζοδρομίου

Πλάκες πεζοδρομίου

Στεγανοποίηση

Κονίαμα κλίσεων

Πλαστικά στηρίγματα

Γεωύφασμα

Γεωύφασμα

Γεωύφασμα

Θερμομόνωση

Θερμομόνωση

Θερμομόνωση

Κονίαμα κλίσεων

Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση

Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος

Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος

Κονίαμα κλίσεων
Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7

Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη στεγανοποίηση
δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται καταγραφή των πλέον συνηθισμένων υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις στεγανοποιήσεις δωμάτων-στεγών με βάση την
άσφαλτο υπό μορφή προκατασκευασμένων μεμβρανών ή υπό ρευστή μορφή,
καθώς και των απαραίτητων ασφαλτικών και μη υλικών που απαιτούνται να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν της κυρίως στεγανοποίησης ή να παρεμβληθούν για
την αποκατάσταση της συνέχειάς της. Το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-0601-01 περιγράφει λεπτομερώς τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης των δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις σχετικές
δεξιότητες και ικανότητες εκτέλεσης των σύνθετων εργασιών στεγανοποίησης
δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες, βασική προϋπόθεση είναι η κατανόηση των
τεχνικών όρων και ορισμών, καθώς και των απαιτήσεων που εισάγει το εθνικό
πρότυπο.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι, αφενός η κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών,
προκειμένου να επικοινωνείς με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές των ασφαλτικών μεμβρανών και συμπληρωματικών υλικών, και αφετέρου η
ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζεις τις ιδιαιτερότητες του κάθε δώματος
ξεχωριστά και να τις αντιστοιχίζεις στις απαιτήσεις των εργασιών στεγανοποίησης
του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να συνδυάζεις τους διάφορους τεχνικούς όρους με ακρίβεια.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τα κριτήρια επιλογής
ασφαλτικών μεμβρανών.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις των στρώσεων που προηγούνται ή έπονται των ασφαλτικών μεμβρανών.
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• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις των σκληρών υποστρωμάτων και θερμομονωτικών υλικών που δύναται να χρησιμοποιηθούν.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις για τα παρελκόμενα υλικά εφαρμογής.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τις διαδικασίες παραλαβής, ελέγχου και αποδοχής των υλικών.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις αποθήκευση και μεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις του χρόνου
έναρξης των εργασιών, καθώς και με τις απαιτήσεις για τον τεχνίτη.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ασφαλτικές μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου
Ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (SBS)
Πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (ΑΡΡ)
Αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες
Ελαστοπλαστικές ασφαλτικές μεμβράνες
Δείκτες αντοχής L σε στατική διάτρηση
Δείκτες αντοχής I σε δυναμική διάτρηση
Δείκτης αντοχής Κ σε επαναλαμβανόμενες κυκλικές κινήσεις εφελκυσμού
Δείκτης διολίσθησης Θ υπό την επίδραση της θερμοκρασίας
Φορείς (οπλισμοί) ασφαλτικών μεμβρανών
Επιφανειακή προστασία ασφαλτικών μεμβρανών
Σκληρά υποστρώματα και κλίση απορροής υδάτων
Στρώσεις ημιανεξάρτητης και ανεξάρτητης τοποθέτησης
Στρώσεις αποστράγγισης
Υλικά γεφύρωσης αρμών
Μεταλλικά ελάσματα
Υλικά συγκόλλησης και μηχανικής στερέωσης
Σύνδεση σε στηθαία, υδρορροές, αρμούς, αγωγούς

Ενότητα 7.1: Όροι και ορισμοί
7.1.1: Ασφαλτικές μεμβράνες
Με τον γενικό όρο ασφαλτικές μεμβράνες εννοούνται τα προκατασκευασμένα εύκαμπτα
φύλλα σε διάφορα πάχη με βασικά υλικά:
• Την άσφαλτο.
• Πρόσμικτα βελτίωσης ιδιοτήτων ασφάλτου.
• Τα αδρανή πρόσμικτα που προστίθενται στην άσφαλτο.
• Τον ενδιάμεσο φορέα (οπλισμός).
• Την επιφανειακή προστασία.

7.1.2: Τύποι ασφαλτικών μεμβρανών
Οι κυριότεροι τύποι ασφαλτικών μεμβρανών είναι:
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Ασφαλτικές μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου
Παράγονται από μείγμα οξειδωμένης ασφάλτου το οποίο εμποτίζει έναν ή περισσότερους
φορείς (οπλισμούς). Παρόμοια φύλλα χρησιμοποιούνται πλέον ως φράγμα υδρατμών και
ως πρώτη στρώση σε συστήματα πολλαπλών στεγανοποιητικών στρώσεων, κυρίως για μείωση του κόστους.

Ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (SBS)
Παράγονται με την προσθήκη συνθετικών θερμοπλαστικών πολυμερών Στυρενίου-Βουταδενίου-Στυρενίου στο ασφαλτικό μείγμα, με τα οποία προσδίδονται ιδιότητες ελαστομερούς συμπεριφοράς στο μείγμα (περισσότερο ελαστικό και κατά συνέπεια ανθεκτικότερο
σε χαμηλές θερμοκρασίες).

Πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες (ΑΡΡ)
Παράγονται με την προσθήκη συνθετικών θερμοπλαστικών πολυμερών ισοτακτικού και
ατακτικού πολυπροπυλενίου (ΙΡΡ, ΑΡΡ) στη μάζα του ασφαλτικού μείγματος, με τα οποία
προσδίδονται ιδιότητες πλαστομερούς συμπεριφοράς στο μείγμα (περισσότερο πλαστικό
και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες).

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες
Παράγονται με την ανάμιξη εντός ελαστομερών ασφαλτικών μειγμάτων SBS ή ΑΡΡ, ειδικών ρητινών, που προσδίδουν αυτοκόλλητες ιδιότητες στη μάζα του ασφαλτικού μίγματος.

Ελαστοπλαστικές ασφαλτικές μεμβράνες
Παράγονται με την ανάμιξη στην άσφαλτο πλαστομερών υλικών ΑΡΡ, ελαστοπλαστικών
υλικών (συμπολυμερές ΑΡΡ). Το ποσοστό των πολυμερών επηρεάζει άμεσα την αντοχή σε
χαμηλές θερμοκρασίες και τη διάρκεια ζωής.

7.1.3: Κατηγορίες αντοχών ασφαλτικών μεμβρανών
Οι ασφαλτικές μεμβράνες, ανάλογα με τις αντοχές, κατατάσσονται σε κατηγορίες:

Δείκτες αντοχής L σε στατική διάτρηση
Διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες L1 έως L4 αναλόγως της παρουσιαζόμενης διάτρησης δοκιμίου μεμβράνης τοποθετημένου επί διογκωμένης πολυστερίνης πυκνότητας 25
kg/m3 όταν επ’ αυτού εξασκούνται φορτία 7 kg, 15 kg, 25 kg διαμέσου μεταλλικής σφαίρας διαμέτρου 10 mm.
Κατηγορίες L
L1 αν υπάρχει διάτρηση με φορτίο 7 kg
L2 αν αντέχει σε φορτίο 7 kg αλλά υπάρχει διάτρηση με φορτίο 15 kg
L3 αν αντέχει σε φορτίο 15 kg αλλά υπάρχει διάτρηση με φορτίο 25 kg
L4 αν αντέχει σε φορτίο 25 kg

Δείκτες αντοχής I σε δυναμική διάτρηση
Διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες I1 έως Ι4 αναλόγως της παρουσιαζόμενης διάτρησης, του αυτού όπως προηγούμενα δοκιμίου, όταν υφίσταται κρούση από έμβολο ειδικής
συσκευής που εξασκεί πίεση ενέργειας 9 Joules που φέρει όμως στην άκρη του ημισφαιρικές ακίδες διαφόρων διαμέτρων από 30 mm έως 4 mm.
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Κατηγορίες δεικτών Ι
Ι1 αν δεν έχει διατρηθεί με ακίδες διαμέτρου 25-30 mm
Ι2 αν δεν έχει διατρηθεί με ακίδες διαμέτρου 15-20 mm
Ι3 αν δεν έχει διατρηθεί με ακίδες διαμέτρου 8-10-12 mm
Ι4 αν δεν έχει διατρηθεί με ακίδες διαμέτρου 4-6 mm

Δείκτης αντοχής Κ σε επαναλαμβανόμενες κυκλικές κινήσεις εφελκυσμού
Το κριτήριο αυτό αφορά τις ασφαλτικές μεμβράνες που τοποθετούνται στο υπόστρωμά
τους με πλήρη πρόσφυση ή κατά του ημιανεξάρτητου τρόπου (σημειακή ή γραμμική κόλληση). Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται
σε δείγματα υλικών διαστάσεων 300x50 mm που έχουν τοποθετηθεί με πλήρη πρόσφυση
σε στοιχεία πλακών σκυροδέματος που παρουσιάζουν εύρος μεταξύ τους απόστασης 1
και 2 mm, οι οποίες πραγματοποιούν παλινδρομικές κινήσεις εύρους ± 0,5 mm ή 1 mm
σε θερμοκρασίες δοκιμών 20ο C, 0ο C, -10ο C, -20ο C με απόκλιση ±2ο C ανάλογα με την
κατηγορία, σε αριθμό κινήσεων:
• 500 για δείγματα χωρίς γήρανση
• 200 για δείγματα που έχουν υποστεί γήρανση (παραμονή για 28 ημέρες σε θερμοκρασία 80ο C) και ταχύτητα 16 min/ώρα.
Κατηγορίες Κ
Κ1 αν αρχικό εύρος 1 mm, εύρος κίνησης -0,5 έως + 0,5 mm, με θερμοκρασία δοκιμής 20ο C
Κ2 αν αρχικό εύρος 1 mm, εύρος κίνησης -0,5 έως + 0,5 mm, με θερμοκρασία δοκιμής 0ο C
Κ3 αν αρχικό εύρος 2 mm, εύρος κίνησης -1 έως +1 mm, με θερμοκρασία δοκιμής 0ο C
Κ4 αν αρχικό εύρος 2 mm, εύρος κίνησης -1 έως +1 mm, με θερμοκρασία δοκιμής -10ο C
Κ5 αν αρχικό εύρος 2 mm, εύρος κίνησης -1 έως +1 mm, με θερμοκρασία δοκιμής -20ο C

Δείκτης διολίσθησης Θ υπό την επίδραση της θερμοκρασίας
Το κριτήριο αυτό αφορά τις ασφαλτικές μεμβράνες που τοποθετούνται σε δώματα-στέγες
με κλίση (όπου δεν συγκρατείται στρώση προστασίας) χωρίς μηχανικές στερεώσεις. Δεν
αναφέρεται στις ασφαλτικές μεμβράνες που τοποθετούνται κατακόρυφα στο στηθαίο
όπου εκεί είναι υποχρεωτική η μηχανική στερέωση.
Κατηγορίες Θ
Θ1 με εύρος διολίσθησης > 2 mm, σε θερμοκρασία δοκιμής 60ο C
Θ2 με εύρος διολίσθησης < 2 mm σε θερμοκρασία δοκιμής 60ο C
Θ3 με εύρος διολίσθησης < 2 mm σε θερμοκρασία δοκιμής 80ο C
Θ4 με εύρος διολίσθησης < 2 mm σε θερμοκρασία δοκιμής 90ο C

7.1.4: Φορείς (οπλισμοί) ασφαλτικών μεμβρανών
Από τους φορείς των ασφαλτικών μεμβρανών εξαρτώνται κατά μεγάλο ποσοστό τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά αναφορικά με τις μηχανικές αντοχές και την όλη συμπεριφορά
τους στο χρόνο. Οι φορείς που χρησιμοποιούνται είναι:
• Υαλοπίλημα: ίνες υάλου ακατάστατα τοποθετημένες, συνδεδεμένες μεταξύ τους με
ειδική ρητινική κόλλα.
• Υαλοΰφασμα ενισχυμένο με συνεχείς ίνες υάλου κατά μήκος, προς δύο διευθύνσεις,
με μέγιστο αριθμό νημάτων τέσσερα ανά εκατοστό πλάτους.
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• Διάτρητο υαλοπίλημα για την παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών με εξαεριστική
στρώση.
• Πολυεστερικό μη υφαντό ύφασμα από ίνες πολυεστέρα διαφόρων μηκών, ακατάστατα τοποθετημένες και συγκολλημένες μεταξύ τους χωρίς καθορισμένη διεύθυνση σε ενιαίο όμως πάχος.
• Πολυεστερικό μη υφαντό ύφασμα με κατά μήκος ίνες από γυαλί για προσαύξηση
της σταθερότητας των διαστάσεων.
• Φύλλο αλουμινίου πάχους 0,08 mm κυματοειδούς διατομής τοποθετούμενο στο
μέσο της ασφαλτικής μεμβράνης με ενίσχυση ή μη υαλοπιλήματος ή υαλοπλέγματος, χρησιμοποιούμενο ως απόλυτο φράγμα υδρατμών.

7.1.5: Επιφανειακή αυτοπροστασία ασφαλτικών μεμβρανών
Για τις ασφαλτικές μεμβράνες που τοποθετούνται στην τελευταία προς τα άνω στάθμη
του δώματος-στέγης, χωρίς στρώση προστασίας-κυκλοφορίας, απαιτείται να υπάρχει μια
αυτοπροστασία έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Αυτή μπορεί να είναι:
• Πλακοειδείς σχιστολιθικές ψηφίδες ή κεραμικοί κόκκοι
• Μεταλλική αυτοπροστασία, π.χ. αλουμινίου, χαλκού κ.ά.

7.1.6: Αντικολλητικά υλικά επικάλυψης των ασφαλτικών μεμβρανών
Πρόκειται για αντικολλητικά υλικά επικάλυψης που χρησιμοποιούνται ώστε να είναι δυνατό το ξετύλιγμα των ρολών, και τοποθετούνται υποχρεωτικά στην κάτω επιφάνεια της
μεμβράνης και μερικές φορές στην άνω επιφάνεια για μη προστατευόμενη μεμβράνη. Τα
αντικολλητικά υλικά δύνανται να είναι:
• Πούδρα ή ταλκ
• Χαλαζιακή άμμος,
• Πλαστικό φιλμ.

7.1.7: Σκληρά υποστρώματα
Στα σκληρά υποστρώματα υπάγονται:
• Η φέρουσα πλάκα όταν επ’ αυτής τοποθετείται απευθείας η στεγανοποίηση.
• Οι στρώσεις κλίσεις που κατασκευάζονται σε διάφορες στάθμες του δώματος-στέγης αναλόγως της θέσης τοποθέτησης της θερμομόνωσης.
Η αποτελεσματικότητα της στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες εξαρτάται κατά
κύριο λόγο από την κατασκευή των σκληρών υποστρωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες
που δίνονται στις παρακάτω σχετικές παραγράφους.

Ενότητα 7.2: Γενικές απαιτήσεις ποιότητας
7.2.1: Στρώσεις σε φύλλα που προηγούνται ή έπονται των ασφαλτικών μεμβρανών
Τέτοιες στρώσεις είναι:

Στρώσεις πλήρους ανεξαρτητοποίησης των ασφαλτικών μεμβρανών από σκληρό υπόστρωμα:
Για την ανεξαρτητοποίησή τους από το υπόστρωμα, για την προστασία τους από προεξέχοντα στοιχεία υποστρώματος:
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• Γεωύφασμα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελάχιστου βάρους 150 gr/m2
ανθεκτικό σε διάτρηση και όταν το υπόστρωμα παρουσιάζει ανωμαλίες.
• Υαλοπίλημα των 100 gr/m2 με μεγάλη ακαμψία κατά το επίπεδό του με αντοχή
σε θραύση από εφελκυσμό > 300 Ν/5 cm και επιμήκυνση θραύσης > 1,2%.
• Υαλοπίλημα των 100 gr/m2 όπως προηγουμένως με επικολλημένο χαρτί των
70 gr/m2 πτυχωτής δομής.

Ασφαλτικές μεμβράνες ημιανεξάρτητης τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε
σκληρό υπόστρωμα
Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των μεμβρανών με μερική επικόλληση, αυτές συνήθως είναι:
• Διάτρητο υαλοπίλημα με χαρτί με αριθμό οπών 120 ανά m2 και διάμετρο οπών 40
mm.
• Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με οπές διαμέτρου 40 mm
σε πυκνότητα 120 ανά m2. Η τοποθέτηση απαιτεί να έχει προηγηθεί επάλειψη της
λείας επιφάνειας σκληρού υποστρώματος με ειδικό ασφαλτικό βερνίκι, δεδομένου
ότι η επόμενη στρώση ασφαλτικής μεμβράνης θα γίνει με τη βοήθεια φλογίστρου.
• Ελαφριές ελαστομερείς μεμβράνες για ημιανεξάρτητη τοποθέτηση (βάρους 4,4 kg/
m2 πάχους 3 mm) που παρουσιάζουν τάση θραύσης 6 daN/cm, στην περίπτωση
όπου πρόκειται να επικολληθεί σε αυτές δεύτερη ελαστομερής μεμβράνη.
• Ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες με αυτοκόλλητες περιοχές στην κάτω επιφάνεια υπό μορφή ενδιάμεσων διάσπαρτων λωρίδων και συνεχών πλευρικών προστατευομένων με σιλικονούχο φιλμ (L4, I4, βάρος 6,50 kg/m2, πάχος 4,0 mm).
• Ελαστομερείς μεμβράνες με αυτοκολλούμενες τις μεταξύ τους ενώσεις (L4, I4, βάρος φύλλου 4,6 kg/m2, πάχος 4 mm).

Ειδικές ασφαλτικές μεμβράνες που προηγούνται της στεγανοποιητικής στρώσης όταν
είναι υγρό το σκληρό υπόστρωμα
Ανάγκη τοποθέτησης παρόμοιων μεμβρανών παρουσιάζεται:
 Όταν λόγω χρονοδιαγράμματος εργασιών είναι απαραίτητο να συνεχισθούν οι εργασίες στο δώμα, χωρίς να αναμένεται το στέγνωμα του υποστρώματος.
 Όταν απαιτείται τοποθέτηση νέας στεγανοποιητικής στρώσης σε ήδη υπάρχουσα,
που έχει όμως καταστραφεί και τα υποστρώματα αυτής έχουν κορεσθεί με νερό.
Πριν την τοποθέτηση της ειδικής μεμβράνης, η παλαιά στεγανοποιητική στρώση
πρέπει να απομακρυνθεί ώστε να αποκαλυφθεί πλήρως η επιφάνεια του σκυροδέματος και να βοηθηθεί η εξάτμιση της υγρασίας.
Και για τις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου με
φορέα υαλοπίλημα των 50 gr/m2 που φέρουν στην κάτω επιφάνειά τους κόκκους πολυστερίνης/φελού ή άλλου τύπου εξοχές (βλέπε και σχήμα 49 – κεφ. 8). Αναλόγως της
παρουσίας ή μη στρώσης προστασίας, οι μεμβράνες διαχωρίζονται σε αυτές που δεν
έχουν οπές και σε αυτές που έχουν (120 οπές ανά m2 διαμέτρου 40 mm).
 Μεμβράνες χωρίς οπές:
Τοποθετούνται ελεύθερα επί του σκληρού υποστρώματος σε συνδυασμό με διάταξη
εξαεριστήρων δύο τύπων: απαγωγής εγκλωβισμένων υδρατμών του ενός τύπου και
προσαγωγής αέρα του άλλου τύπου σε πυκνότητα, ένας ανά 60 με 80 m2 για τον
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πρώτο τύπο και ένας του δευτέρου τύπου για κάθε δύο του πρώτου τύπου. Οι εξαεριστήρες πρέπει να είναι με χωριστή βάση ώστε η τοποθέτηση αυτής να προηγηθεί της
μεμβράνης.
 Μεμβράνες με οπές:
Τοποθετούνται συγχρόνως με την πρώτη μεμβράνη η οποία κολλιέται στη διάτρητη
με θερμή άσφαλτο, ώστε να περάσει από τις οπές και να επικολληθεί στην επιφάνεια
του σκληρού υποστρώματος το οποίο έχει ασταρωθεί με ασφαλτικό βερνίκι (δυνάμενη
να αναπνέει και να κολληθεί σε υγρή επιφάνεια), αφού προηγηθεί η τοποθέτηση των
εξαεριστήρων όπως προηγουμένως.
Τέλος, μεμβράνες χωρίς οπές αλλά με φορέα αλουμινίου πάχους 0,08 mm κυματοειδούς διατομής ως φράγματα υδρατμών προβλέπονται κάτω από θερμομονωτικό υπόστρωμα, όταν είναι υγρή ή σκληρή στρώση, ή οι χώροι κάτωθεν του δώματος έχουν έντονη
υγρομετρία.

Στρώσεις ημιανεξάρτητης ή ανεξάρτητης τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε θερμομονωτικό υπόστρωμα
Όταν οι ασφαλτικές μεμβράνες επικολλούνται σε θερμομονωτικό υπόστρωμα χωρίς στρώση προστασίας, με τις υψηλές αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες μαλακώνει η άσφαλτος και
διπλώνει υπό μορφή λύρας μέσα στον αρμό (σχήμα 1a – κεφ. 8). Με τη διεύρυνση του αρμού, μειώνεται η διατομή της μεμβράνης και πολλές φορές μέχρι να αποκαλυφθεί ο φορέας της (σχήμα 1b – κεφ. 8). Όταν κλείσει ο αρμός, η μείωση της διατομής εμφανίζεται ως
μόνιμη ρωγμή (σχήμα 1c – κεφ. 8). Πολλές φορές εφελκύεται η μεμβράνη, η δε επιμήκυνση εμφανίζεται με αναδίπλωση σε απόσταση από τον αρμό (σχήμα 1d – κεφ. 8). Παρόμοια
φαινόμενα υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν και όταν οι μεμβράνες είναι ακόλλητες
στο θερμομονωτικό τους υπόστρωμα και έχουν αποκτήσει πλήρη επαφή λόγω τριβών από
τις εξασκούμενες κατακόρυφες δυνάμεις από στρώσεις προστασίας κυκλοφορίας.
Για το λόγω αυτόν μπορεί να χρησιμοποιηθούν:
 Υαλοπίλημα βάρους 50 gr/m2 για ημιανεξάρτητη τοποθέτηση που μπορεί να διαπερασθεί από τα υλικά συγκόλλησης, ώστε οι μεμβράνες να επικολληθούν σημειακά.
 Υαλοπίλημα βάρους 100 gr/m2 για ανεξάρτητη τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης επί του θερμομονωτικού υποστρώματος αντοχής σε θραύση από εφελκυσμό > Ν/5cm και κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις.
 Υαλοπίλημα βάρους 100 gr/m2 ενισχυμένο με χαρτί με πτυχώσεις των 70 gr/m2
για ανεξάρτητη τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης, όταν το θερμομονωτικό
υπόστρωμα είναι από εξηλασμένη πολυστερίνη ή ειδική διογκωμένη πολυστερίνη.
Συνολικό βάρος 170 gr/m2.
 Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη ως πρώτη στρώση για ημιανεξάρτητη τοποθέτηση στεγανοποίησης επί θερμομονωτικού υποστρώματος. Αποτελείται από δύο
ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες συνδεόμενες μεταξύ τους με σημεία κόλλησης
διαμέτρου 40 mm, η οποία επιτυγχάνεται με παρεμβολή διάτρητου φύλλου από
συνθετικό φύλλο και χαρτί με πτυχώσεις. Η κάτω επιφάνεια της σύνθετης μεμβράνης είναι αυτοκόλλητη και προστατεύεται με σιλικονούχο φιλμ. Η επιφάνεια επαφής
μεταξύ των δύο φύλλων είναι περίπου 15%, τούτο δε σημαίνει ότι η τελική επιφάνεια στεγανοποιητικής στρώσης που θα επικολληθεί στην άνω επιφάνεια της σύνθετης ελαστομερούς μεμβράνης θα παρουσιάζει μία ανεξαρτητοποίηση 85% από
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το θερμομονωτικό υπόστρωμα. Παρόμοια μεμβράνη επιτρέπει τοποθέτηση στεγανοποίησης σε θερμομονωτικό υπόστρωμα έστω και εάν η θερμική του αντίσταση
είναι μεγαλύτερη των 2 m2 οC/W. Αυτή η κατασκευαστική λύση προτείνεται και όταν
γίνεται επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών επί θερμομονωτικού υποστρώματος πετροβάμβακα που φέρει ασφαλτική επικάλυψη.

Στρώσεις ανεξαρτητοποίησης ασφαλτικών μεμβρανών από υπερκείμενες σκληρές
στρώσεις
Οι σκληρές στρώσεις πάνω από ασφαλτικές μεμβράνες που έχουν τοποθετηθεί στην τελευταία προς τα άνω στάθμη δώματος (εκτός εκείνων με αυτοπροστασία) δεν θα πρέπει
να είναι αιτία τραυματισμού και ρηγμάτωσης αυτών, δεδομένου ότι πάντοτε εξασκούνται
διαφόρων μορφών καταπονήσεις από τις στρώσεις αυτές στις μεμβράνες.
 Στρώση ανεξαρτητοποίησης από στρώση χαλικιών σε μη βατά δώματα:
Στα μη βατά από το κοινό δώματα (με εξαίρεση τα συνεργεία συντήρησης) για συγκράτηση των ασφαλτικών μεμβρανών από υφαρπαγή από άνεμο και προστασία τους από
υπεριώδη ακτινοβολία τοποθετείται υποχρεωτικά στρώση χαλικιών, εκτός αν φέρουν
αυτοπροστασία. Μεταξύ αυτών και της στεγανοποίησης πρέπει να τοποθετείται γεωύφασμα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελαχίστου βάρους 170 gr/m2 ανθεκτικού σε
διατρήσεις.
 Στρώση ανεξαρτητοποίησης από στρώσεις κυκλοφορίας στα βατά δώματα.
Οι συνήθεις στρώσεις κυκλοφορίας στα βατά δώματα είναι:
• στρώσεις χυτού επιτόπου οπλισμένου σκυροδέματος
• προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος
• ειδικές προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος εδραζόμενες κατά τις τέσσερις
γωνίες σε ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος έδρανα
• πλάκες μαρμάρου ή κεραμικές πλάκες ή κεραμικά πλακίδια τοποθετούμενα επί
υποστρώματος οπλισμένου σκυροδέματος ή κυβόλιθοι.
Η στρώση ανεξαρτητοποίησης για τις ως άνω περιπτώσεις αποτελείται:
• από ένα γεωύφασμα όπως στην προηγούμενη περίπτωση
• από στρώση λεπτόκοκκων χαλικιών σπαστών λατομείου ή στρογγυλών ποταμού, διαστάσεων 3/15 mm πάχους 3 cm.
• Ειδικά όταν πρόκειται για κυβόλιθους, αντικαθίσταται η στρώση χαλικιών, με στρώση άμμου πάχους 6 cm (σχήμα 148 κεφ. 8).
Σύνθετες προκατασκευασμένες πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με επικάλυψη κεραμικών πλακιδίων ή γαρμπιλοσκυροδέματος που τοποθετούνται επί των ασφαλτικών
μεμβρανών δεν απαιτούν κάποια περεταίρω στρώση προστασίας.
Για τις στρώσεις κυκλοφορίας σε βατά στο κοινό δώματα βλέπε και σχήματα 43, 44,
58 έως 61, 139 έως 142, 147, 148, 151, 152 – κεφ. 8.

Στρώσεις αποστράγγισης
Προβλέπεται τέτοια στρώση όταν η θερμομόνωση τοποθετείται επί στεγανοποιητικής
στρώσης η οποία έχει εφαρμοσθεί σε στρώση κλίσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα (περίπτωση
αντεστραμμένης μόνωσης), ώστε να διευκολύνεται η αποστράγγιση των νερών που θα
καταλήξουν επί των μονωτικών πλακών.
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Παρόμοιες στρώσεις δύνανται να αποτελούνται:
 Από διπλά ειδικά φίλτρα: δύο πιλήματα από ίνες πολυεστέρα με ενδιάμεση στρώση
πάχους 10 mm αποτελούμενη από κλωστές πολυαμιδίου τριδιάστατης δομής ικανής να αντέχει βάρος μέχρι 2.000 kg/m2.
 Από φύλλα υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου πάχους 0,6 mm μαιανδρικής διατομής, βάθους νευρώσεων 6 mm, ικανά να αντέχουν βάρος μέχρι 5.000 kg/m2.

7.2.2: Υλικά γεφύρωσης αρμών στρώσεων κλίσεων από γαρμπιλοσκυρόδεμα επί
θερμομονωτικού υποστρώματος
Οι στρώσεις κλίσης που κατασκευάζονται πάνω από θερμομονωτικό υπόστρωμα υποχρεωτικά πρέπει να είναι από γαρμπιλοσκυρόδεμα με αρμούς διαστολής ή έτοιμα κονιάματα.
Πριν από την εφαρμογή των ασφαλτικών μεμβρανών επί της στρώσης κλίσης, πρέπει να
γεφυρωθούν οι αρμοί διαστολής. Προς τούτο χρησιμοποιούνται:
1. Μεταλλικές λωρίδες:
• από έλασμα αλουμινίου πάχους 4/10 mm
• από γαλβανισμένο έλασμα πάχους 5/10 mm
πλάτους αμφότερων 10 cm και μήκους 2,0 m που στερεούνται μηχανικά κατά τη μία
μόνο πλευρά.
2. Λωρίδες ασφαλτικής μεμβράνης με μεταλλική αυτοπροστασία.
Προκύπτουν από κοπή των ως άνω μεμβρανών σε πλάτος 20 cm, οι οποίες τοποθετούνται με τη μεταλλική επιφάνεια σε επαφή με το υπόστρωμα –και κολλιούνται κατά
τη μία πλευρά–, αφού προηγουμένως ασταρωθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος με
ασφαλτική κόλλα ή ψυχρή άσφαλτο.
3. Λωρίδες ασφαλτικής μεμβράνης (οξειδωμένης ή ελαστομερούς) με μεταλλική αυτοπροστασία με ενισχυμένο φορέα.
Πρόκειται για λωρίδες πλάτους 20 ή 30 cm βάρους 5 kg/m2 που φέρουν επικάλυψη
φύλλο αλουμινίου 8/100 με φορέα υαλόπλεγμα βάρους 90 gr/m2 ενισχυμένου με μεταλλικό πλέγμα. Τοποθετούνται όπως οι προηγούμενες λωρίδες.

7.2.3:Υλικά παρεμβαλλόμενα μεταξύ ασφαλτικών μεμβρανών για την εξασφάλιση
στεγανότητας των αρμών διαστολής του κτιρίου στο δώμα-στέγη
Στους αρμούς διαστολής του κτιρίου στο δώμα-στέγη πρέπει πάντοτε να διακόπτονται οι
ασφαλτικές μεμβράνες και η συνέχεια να αποκαθίσταται με υλικά δυνάμενα να παραλάβουν τις μετακινήσεις του αρμού. Προς τούτο χρησιμοποιούνται:
1. Ειδικές ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες χωρίς ενδιάμεσο φορέα, σε λωρίδες
πλάτους 33 ή 50 cm, πάχους 5 mm με τις δύο όψεις τους επενδυμένες με συνθετική μεμβράνη. Αυτές πρέπει να παρουσιάζουν:
• Ελαστικότητα 100% και μέτρο ελαστικότητας 0,90 daN/cm2.
• Κατώτερη θερμοκρασία δίπλωσης -20ο C.
• Αντοχή σε ρηγμάτωση έστω και εάν επιμηκυνθούν κατά 1000% στους 20ο C.
• Θερμική σταθερότητα: 1 mm ανά m στους 80ο C.
• Ανώτερη θερμοκρασία διατήρησης των χαρακτηριστικών 90ο C.
2. Κυλινδρικό αφρώδες διογκωμένο κορδόνι ισοβουτυλενίου διαμέτρου 30 mm.
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Τ οποθετείται στο υποχρεωτικό γωνίασμα σε σχήμα V που πραγματοποιείται στην προηγούμενη ασφαλτική λωρίδα εντός του αρμού ώστε να εμποδιστεί η πλήρης δίπλωση.
3. Ειδικές προκατασκευασμένες διατομές από νεοπρένιο συμβατές με την ελαστομερή άσφαλτο. Αποτελούνται από ένα κεντρικό τμήμα σύνθετου διατομής δυνάμενο
να παραλαμβάνει τις μετακινήσεις του αρμού με τις παραμορφώσεις που υφίστανται τα τοιχώματα της πολυσύνθετης διατομής. Εκατέρωθεν του κεντρικού τμήματος υπάρχουν φτερά πλάτους 20 με 30 cm τα οποία επικολλούνται ανάμεσα σε
δύο ασφαλτικές μεμβράνες.

7.2.4: Στραντζαριστά μεταλλικά ελάσματα από αλουμίνιο, χαλκό, τιτανιούχο
ψευδάργυρο ή ανοξείδωτο χάλυβα
Προβλέπονται:
• Για συγκράτηση των κατακόρυφων καταλήξεων των ασφαλτικών μεμβρανών σε
στηθαία ή σε τοίχους υπερκατασκευών (σχήματα 2 έως 6 – κεφ. 8).
• Για νεροσταλάκτες κατάληξης ασφαλτικών μεμβρανών όταν δεν προβλέπονται στηθαία, είτε υπάρχει, είτε δεν υπάρχει οριζόντια υδρορροή (βλέπε σχετικά και σχήματα
1 και 2 της παραγράφου 6.1.2).
• Για προστασία των ασφαλτικών μεμβρανών που γυρίζουν και κολλιούνται οριζόντια
στην κατάληξη των στηθαίων.
• Για διαμόρφωση μεταλλικών στέψεων με νεροσταλάκτες στις στέψεις των στηθαίων.

7.2.5: Υλικά επικόλλησης ασφαλτικών μεμβρανών
Υλικά προεπάλειψης επιφανειών σκυροδέματος
1. Ασφαλτικό βερνίκι (άσφαλτος οξειδωμένη και διαλύτες) με διαλύτες σε ποσοστό

ασφάλτου ≥ 40% με σημείο ανάφλεξης 40ο C και χρόνου στεγνώματος από 1,30
έως 6 ώρες.
2. Ασφαλτικό βερνίκι (άσφαλτος πολυμερής και διαλύτες) με διαλύτες σε ποσοστό πολυμερούς ασφάλτου ≥ 60% με σημείο ανάφλεξης 25ο C και χρόνου στεγνώματος
2 ώρες.
3. Ασφαλτικό γαλάκτωμα, πολυμερούς ασφάλτου ≥ 60% μη αναφλέξιμο και χρόνου
στεγνώματος 12 με 24 ώρες ανάλογα των κλιματικών συνθηκών.
Τα άνω υλικά πρέπει να συνοδεύονται με οδηγίες του κατασκευαστή για τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται από πλευράς υγιεινής (τοξικότητα).
Οι ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες για προεπάλειψη είναι συνάρτηση του πορώδους του υποστρώματος.
• Για επιφάνεια όπως προκύπτει από τη σκυροδέτηση απαιτούνται περίπου 0,5 kg/m2.
• Για επιμελημένες επιφάνειες σκυροδέματος (μυστρισμένες) αρκεί ποσότητα 0,2 με
0,3 kg/m2.
• Για επιφάνεια παραγώγων ξύλου: 0,2 kg/m2.

Υλικά επικόλλησης
1. Θερμή οξειδωμένη άσφαλτος επί επαλειφθείσης με ψυχρή άσφαλτο επιφάνειας.
 ρησιμοποιείται κυρίως για ασφαλτικές μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου που τοποΧ
θετείται ως πρώτη στρώση στεγανοποίησης (για οικονομικούς λόγους) όπως επίσης για
επικόλληση των άνω μεμβρανών διαμέσου διάτρητου φύλλου.
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Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα είναι 1,5 kg/m2.
2. Πολτώδες υλικό με βάση ζελανοτοποιημένου ασφαλτικού διαλύματος με σημείο
ανάφλεξης 47ο C. Χρησιμοποιείται για σημειακή κόλληση:
• ασφαλτικών μεμβρανών
• φράγματος υδρατμών
• θερμομονωτικών υλικών συμβατών με το υλικό κόλλησης.
Η απαιτούμενη ποσότητα για την κόλληση των ασφαλτικών μεμβρανών είναι 100 gr
ανά σημείο, με μεταξύ τους απόσταση 50 cm και συνολική κατανάλωση 400 με 500
gr/m2.
Στις περιμέτρους του δώματος διπλασιάζονται τα σημεία κόλλησης: ανά 25 cm και
πλάτος ζώνης κόλλησης 50 cm.
Ο χρόνος αποτελεσματικότητας της κόλλησης είναι 12 ώρες.
Οι κολλήσεις των φύλλων μεταξύ τους πραγματοποιείται πάντοτε με φλόγιστρο.
Εφόσον απαιτείται συγκόλληση λόγω της μελέτης, η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα για τα θερμομονωτικά υλικά είναι 500 gr/m2 τοποθετούμενη σημειακά στα φύλλα
(στις παρειές και στο μέσο). Άλλα υλικά κόλλησης των θερμομονωτικών υλικών είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του παραγωγού των θερμομονωτικών υλικών.

7.2.6: Υλικά μηχανικής στερέωσης ασφαλτικών μεμβρανών
Απαιτούνται μηχανικές στερεώσεις των ασφαλτικών μεμβρανών, συγχρόνως ή όχι και με
το θερμομονωτικό υπόστρωμα όταν:
• Το δώμα-στέγη με κλίση έστω μικρότερη του 5% δεν έχει περιμετρικά στηθαία και ο
τρόπος τοποθέτησης δεν εξασφαλίζει τη στεγάνωση από υφαρπαγή από τον άνεμο.
• Το δώμα-στέγη έχει κλίση μεγαλύτερη του 5%.
• Το φέρον υπόστρωμα αποτελείται από χαλυβδοελάσματα με τραπεζοειδείς προς τα
κάτω νευρώσεις, επί των οποίων τοποθετείται η θερμομόνωση και η στεγανοποιητική στρώση.
Οι μηχανικές στηρίξεις δεν θα πρέπει να είναι αιτία πληγώματος ή και σχισίματος των
μεμβρανών ούτε και αποσυνδέσεων από το φέρον υπόστρωμα (βλέπε ενδεικτικό σχήμα
15 – κεφ. 8). Προς τούτο χρησιμοποιούνται:
• Ροδέλες διαμέτρου 70 mm ή τετράγωνες πλακέτες ισοδύναμης επιφάνειας με τις
ροδέλες κατασκευαζόμενες στην πρέσα με εσωτερική σκάφη, από έλασμα πάχους
0,75 mm με στρογγυλεμένες ακμές και γαλβανισμένες εκ των υστέρων εν θερμώ ή
προστατευμένες με κράμα αλουμινίου-ψευδαργύρου (σχήμα 16 – κεφ. 8).
• Βίδες διαφόρων τύπων και διαμέτρων αναλόγως του φέροντος υποστρώματος.
• Χιτώνια πολυαμιδίου (βύσματα) για την περίπτωση υποστρώματος από σκυρόδεμα.
Ειδικά:
• Για τα μεταλλικά υποστρώματα χρησιμοποιούνται αυτοδιατρητικές ή αυτοδιατρητικές και αυτοκοχλιούμενες βίδες με επίπεδη κεφαλή διαμέτρου 4,2 mm και μήκους
ώστε να εξέχουν 10 mm από την κάτω επιφάνεια του ελάσματος (σχήματα 15, 17,
18 – κεφ. 8).
• Για υποστρώματα σκυροδέματος, βλέπε σχήμα 19, κεφ. 8.
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7.2.7: Ειδικά υλικά για δώματα-κήπους
Ασφαλτικές μεμβράνες
Χρησιμοποιούνται ειδικές ελαστομερείς μεμβράνες με πρόσμικτα στην άσφαλτο έναντι
των χημικών επιδράσεων των ριζιδίων των φυτών. Πάντοτε τοποθετούνται σε δύο στρώσεις. Χαρακτηριστικά μεμβρανών:
1. Μεμβράνη κάτω στρώσης (ελαστομερής ή πλαστομερής):
• Βάρος 3,0 kg/m2
• Φορέας: πολυεστερικό ύφασμα
• Επιφανειακή κάλυψη: φιλμ πολυαιθυλενίου
• Αντοχή σε εφελκυσμό: ≥ 600 Ν/5 cm
• Επιμήκυνση θραύσης ≥ 40%
• Αντοχή σε στατική διάτρηση L4
2. Μεμβράνη άνω στρώσης (ειδική ασφαλτική μεμβράνη):
• Βάρος 5,0 kg/m2 (ελάχιστο)
• Είδη ασφαλτικού συνθετικού
• Φορέας: πολυεστερικό ύφασμα 180 gr/m2
• Αντοχή σε εφελκυσμό: ≥ 350 Ν/5 cm
• Επιμήκυνση θραύσης ≥ 20%
• Αντοχή σε στατική διάτρηση L4

Διαχωριστικές στρώσεις μεταξύ κηπευτικού χώματος και στεγανοποίησης
1. Φύλλα υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου πάχους 0,6 mm μαιανδρικής διατομής,

βάθους νευρώσεων 6 mm, ικανά να αντέχουν βάρος μέχρι 5.000 kg/m2.
2. Πλάκες διάτρητης διογκωμένης πολυστερίνης πυκνότητας 25 kg/m3, πάχους 40
mm που φέρουν στην κάτω επιφάνεια κυβικές προεξοχές από το ίδιο υλικό ώστε να
σχηματίζονται μικρά κανάλια απορροής κατά τις δύο κατευθύνσεις. Η επιφάνεια
απορροής που σχηματίζεται με τις οπές είναι 0,05 m2 ανά m2 πλάκας (σχήματα
67 έως 72 – κεφ. 8).
3. Φίλτρο-πίλημα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα βάρους 200 gr/m2 τοποθετούμενο επί της άνω επιφάνειας των φύλλων υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου ή των
πλακών διογκωμένης πολυστερίνης της προηγούμενης παραγράφου. Ύψος επιτρεπόμενου χώματος σε αυτή την περίπτωση: ένα μέτρο (εφόσον δεν ορίζεται κάτι
άλλο κατόπιν σχετικής μελέτης).
4. Σύνθετο φίλτρο αποτελούμενο από δύο πιλήματα μη υφασμένων ινών πολυεστέρα,
διαφορετικής πυκνότητας άνω και κάτω, με ενδιάμεση στρώση πάχους 10 mm
αποτελούμενη από κλωστές πολυαμιδίου τρισδιάστατης δομής, ικανού να αντέχει
βάρος κηπευτικού χώματος ενός μέτρου.
Αναφορικά με τα φίλτρα:
1. Για κάθε φίλτρο που επιλέγεται πρέπει να δίδονται στοιχεία, ποια είναι η ποσότητα
του νερού που δύναται να απομακρυνθεί. Τούτο σημαίνει ότι θα έχουν προηγηθεί
εργαστηριακές μετρήσεις όπου θα λαμβάνονται υπόψη:
• το πάχος του κηπευτικού χώματος
• η σύσταση του κηπευτικού χώματος (αμμώδες, αργιλικό, αργιλοαμμώδες)
• η μέγιστη παροχή βροχής σε litr/sec, m2
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• η υγρασία του κηπευτικού χώματος
• το είδος των φυτευμάτων (ανάπτυξη ριζιδίων σε βάθος, πυκνότητα αυτών).
2. Η διάρκεια αποτελεσματικότητας των φίλτρων από αποστραγγιστικής πλευράς μειώνεται με τα χρόνια, δεδομένου ότι τα ριζίδια μαζί με τα λεπτά υλικά του χώματος
φράζουν τις σχισμές μεταξύ των ινών του πολυεστέρα. Αυτός είναι ο λόγος που
επιζητείται η επιλογή των φίλτρων να γίνεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, ιδίως
για δώματα-κήπους, όπου το μεγάλο ύψος χώματος θα δυσκολεύσει την αντικατάσταση των φίλτρων.

7.2.8: Ειδικές αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες και αυτοκόλλητες προστατευτικές
πλάκες για στεγάνωση εξωστών
(σχήματα 62 έως 66 – κεφ. 8)
Στις στεγανώσεις των εξωστών των διαμερισμάτων σε εσοχή, όπου συνήθως είναι περιορισμένα τα πάχη των στρώσεων, ή και σε υγρούς χώρους (λουτρά, κουζίνες) χρησιμοποιούνται και ειδικές μεμβράνες και ειδικές προστατευτικές πλάκες, επί των οποίων μπορούν
άνετα να τοποθετηθούν οι κάθε τύπου πλακοστρώσεις κυκλοφορίας.

Ειδικές αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες με χαρακτηριστικά:
• Πάχος 1,5 έως 3 mm (Βάρος 1,5 έως 3 kg/m2)
• Άσφαλτος τροποποιημένη ώστε να είναι αυτοκόλλητη χωρίς θέρμανση – πάχος
ασφάλτου 2 mm, με ή χωρίς φορέα
• Κατηγορία ασφάλτου 105/25
• Αντοχή θραύσης σε επιμήκυνση 200%: 4 daN/cm
• Αντοχή σε στατική διάτρηση L3
• Αντοχή σε δυναμική διάτρηση Ι2

Αυτοκόλλητες προστατευτικές πλάκες με χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•
•

Σύνθεση: ασβεστολιθικό-ασφαλτικό κονίαμα βάρους 9,5 kg/m2
Πάχος 7 mm
Βάρος 12 kg/m2
Διαστάσεις 50/50
Φορέας: δύο υαλοϋφάσματα των 100 gr/m2
Άνω επιφάνεια: κεραμικοί κόκκοι 1,5 kg/m2
Κάτω επιφάνεια: αυτοκόλλητη άσφαλτος 1,0 kg/m2 προστατευμένη με σιλικονούχα
μεμβράνη.

7.2.9: Κριτήρια επιλογής ασφαλτικών μεμβρανών
Οι στεγανώσεις δωμάτων-στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες εξαρτώνται από ορισμένα κριτήρια επιλογής, αυτών που να οδηγούν στην ασφαλέστερη τεχνική λύση σε μάκρος χρόνου
και στην πλέον οικονομική.

Κριτήριο της διάρκειας ζωής (γήρανση υλικού)
Μεταξύ των μεμβρανών της οξειδωμένης ασφάλτου, της ελαστομερούς (SBS) και της ελαστοπλαστικής (ΑΡΡ), όταν πρόκειται να τοποθετηθούν στην τελευταία προς τα άνω στάθ169
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μη του δώματος-στέγης χωρίς στρώση προστασίας (έστω χαλικιών), πρέπει να επιλέγονται
οι δύο τελευταίες αλλά με αυτοπροστασία (ψηφίδων ή μετάλλου).

Κριτήριο του αριθμού των στρώσεων
Προτιμητέο είναι οι στεγανοποιήσεις δωμάτων-στεγών να πραγματοποιούνται με δύο
επάλληλες ασφαλτικές μεμβράνες εκ των οποίων:
 η πρώτη σε επαφή με το υπόστρωμα δύναται να είναι:
• από οξειδωμένη άσφαλτο βάρους 3 kg/m2 με φορέα υαλοπίλημα (για λόγους οικονομίας),
• από ελαστομερή (SBS) ή πλαστομερή (ΑΡΡ) άσφαλτο βάρους 3 kg/m2 με φορέα
υαλοπίλημα.
 η δεύτερη από ελαστομερή ή πλαστομερή άσφαλτο βάρους 4 kg/m2 με φορέα μη
υφαντό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 180 gr/m2.
Μεταξύ των ελαστομερών και πλαστομερών μεμβρανών, εκείνες που αντέχουν περισσότερο στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι οι πλαστομερείς.
Όταν η στεγανοποίηση δώματος-στέγης αποτελείται από μια ασφαλτική μεμβράνη,
αυτή υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι ελαστομερής ή πλαστομερής με φορέα μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 180 gr/m2 έως 250 gr/m2 ανάλογα των φορτίων
κυκλοφορίας επί του δώματος και των καταπονήσεων που πρόκειται να δεχθεί.

Κριτήριο επιφανειακών επικαλύψεων από τη φάση παραγωγής
Πρέπει να επιλέγονται μεμβράνες που έχουν στην κάτω επιφάνειά τους φιλμ πολυαιθυλενίου αντί χαλαζιακής άμμου, διότι επιτυγχάνεται καλύτερη συγκόλληση των ρολών μεταξύ
τους, ιδίως όταν χρησιμοποιείται φλόγιστρο.
Η άνω επιφάνεια των μεμβρανών πρέπει επίσης να έχει επικάλυψη από φιλμ πολυαιθυλενίου, αλλά με κατάλληλες τρύπες επί του πολυαιθυλενίου για να εξασφαλίζεται η
αναπνοή του ασφαλτικού μίγματος.

Κριτήρια ανταπόκρισης των ασφαλτικών μεμβρανών στις απαιτήσεις τοποθέτησης και
συμπεριφοράς τους στις επιτόπου καταπονήσεις
Οι ασφαλτικές μεμβράνες πρέπει να συνοδεύονται με επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά ότι ικανοποιούν τα επόμενα αναφερόμενα κριτήρια:
1. Δυνατότητα ξετυλίγματος και δίπλωσης (γωνιάσματος) σε ορθή γωνία σύμφωνα για
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος όπου θα χρησιμοποιηθούν.
2. Επιλογή με βάση τους δείκτες L, I, K, Θ, αναλόγως του υποστρώματος, της βατότητας, των στρώσεων προστασίας, θα πρέπει να είναι:
• για τις μεμβράνες με αυτοπροστασία επί σκληρού ή θερμομονωτικού υποστρώματος σε μη βατά δώματα: L3 – I3 – K4 – Θ2
• για τις μεμβράνες με προστατευτική στρώση χαλικιών, επί σκληρού ή θερμομονωτικού υποστρώματος σε μη βατά δώματα: L3 – I3 – K3– Θ2
• για τις μεμβράνες με βαριά προστασία (στρώση χαλικιών συν σκυρόδεμα και πλακόστρωση) επί σκληρού ή θερμομονωτικού υποστρώματος σε βατά στο κοινό δώματα:
L4 – I4 – K4 – Θ2
Για την επιλογή με βάση τους συντελεστές L και Ι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντοτε
και η συμπιεστότητα του θερμομονωτικού υλικού. Τούτο σημαίνει ότι μπορεί να απαιτηθούν συντελεστές L4 και Ι4 αντί των L3 και Ι3.

7.2.10: Απαιτήσεις στην κατασκευή σκληρών υποστρωμάτων
Όσον αφορά τις γενικές απαιτήσεις, αυτές είναι:
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1. Κατάσταση επιφάνειας
 ρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε ανωμαλία που θα είναι αιτία τραυματισμού
Π
των μεμβρανών.
2. Κλίσεις απορροής
Οι κλίσεις απορροής να είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις
δημιουργίας εστιών λιμναζόντων νερών επί της στεγανοποίησης, όπως συνήθως δημιουργούνται όταν αυτές είναι μικρότερες του 2%. Δώματα με μηδενικές κλίσεις πρέπει
να αποκλείονται και τούτο γιατί η επί μακρού χρόνου παραμονή του νερού, εκτός από
την επαύξηση των φορτίων προκαλεί προβλήματα στη συμπεριφορά των ασφαλτικών
μεμβρανών. Η διαμόρφωση των κλίσεων σε κάτοψη εξαρτάται από τον αριθμό των
προβλεπομένων στομίων υδρορροών, που είναι συνάρτηση της επιφάνειας που εξυπηρετεί κάθε στόμιο και της μέγιστης παροχής των κατακόρυφων υδρορροών σε lt/
min/m2.
3. Ανοχές επιπεδότητας για την περίπτωση όπου οι μεμβράνες τοποθετούνται στην
επιφάνεια της φέρουσας πλάκας ή της στρώσης κλίσης:
• Η γενική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στη μετακίνηση ενός πήχη των 2,0 m
προς όλες τις κατευθύνσεις δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 10 mm.
• Η τοπική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στη μετακίνηση πηχίσκου 20 cm
προς όλες τις κατευθύνσεις δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 3 mm.
4. Σε περίπτωση χρήσης έτοιμων κονιαμάτων για τη διαμόρφωση της κλίσης αυτά θα
πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 και να συνοδεύονται
από ανάλογη δήλωση συμμόρφωσης CE.
5. Επειδή τα ελαφροσκυροδέματα και κυψελωτά κονιοδέματα αυξάνουν την οξείδωση του μίγματος της ασφάλτου των μεμβρανών, η χρήση τους θα πρέπει να είναι
περιορισμένη και να γίνεται σε περιπτώσεις κυρίως που η χρήση βαρύτερων υλικών
δεν είναι δυνατή λόγω στατικότητας της κατασκευής.

Στρώση κλίσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα, τσιμεντοκονία και έτοιμο κονίαμα, απευθείας
επί της φέρουσας πλάκας
1. Χρόνος εφαρμογής: αμέσως μετά την ολοκλήρωση σκλήρυνσης του σκυροδέματος

της πλάκας.

2. Κατάσταση επιφάνειας της πλάκας: απαλλαγμένη από στρώση γαλακτώματος σκυ-

ροδέματος, τελείως άγρια.
3. Αρμοί διαστολής: πέραν εκείνων που προβλέπονται στο κτίριο, απαιτούνται περιμετρικοί από τα στηθαία αρμοί, ως και ενδιάμεσοι αρμοί, εφόσον η διαγώνιος των
σχηματιζόμενων ορθογωνίων ή τετραγώνων είναι μεγαλύτερη των 18 m.
4. Διαμόρφωση στρώσης κλίσης
• Πάχος και υλικό στρώσης:
Όταν το πάχος είναι ≥ 30 mm διαμορφώνεται με γαρμπιλοσκυρόδεμα. Όταν το πάχος
είναι μεταξύ 10 και 30 mm διαμορφώνεται με τσιμεντοκονία. Για τα έτοιμα κονιάματα η
διακύμανση του πάχους εφαρμογής τους ορίζεται από τον παραγωγό.
• Προσθήκη πολυμερικών προσμικτών ή μειωτών νερού:
Πρέπει να χρησιμοποιούνται για επαύξηση της πρόσφυσης και τη μείωση της συρρίκνωσης.
• Περιεκτικότητα σε τσιμέντο:
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Γ ια το γαρμπιλοσκυρόδεμα 200 έως 250 kg/m3. Για την τσιμεντοκονία 350 kg/m3. Τα
έτοιμα κονιάματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13813 και
να συνοδεύονται από αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης CE όσον αφορά τις μηχανικές
αντοχές τους.

Στρώση κλίσης από ελαφροσκυρόδεμα
Τα ελαφροσκυροδέματα από ελαφρόπετρα ή από περλίτη πρέπει να αποφεύγονται γιατί
συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού μορφοποίησής τους που είναι δύσκολο να απομακρυνθεί, εάν δεν ανοιχθεί μεγάλος αριθμός οπών στη φέρουσα πλάκα και δεν παραμείνει
η άνω επιφάνειά της ελεύθερη για μεγάλο χρονικό διάστημα για διευκόλυνση της εξάτμισης. Προτιμότερη είναι η χρήση έτοιμων ελαφροσκυροδεμάτων με μη απορροφητικά
ελαφροβαρή αδρανή διογκωμένης πολυστερίνης.
Τα έτοιμα ελαφροσκυροδέματα που χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα δημιουργίας
κλίσεων έχουν συνήθως χαμηλές μηχανικές αντοχές, εντούτοις, εφόσον αυτό είναι εφικτό,
επιθυμητό είναι να φέρουν πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13813 και δήλωση
συμμόρφωσης CE.
Δεν επιτρέπεται εφαρμογή στρώσης ελαφροσκυροδεμάτων επί φέρουσας πλάκας
κάτω από την οποία η υγρομετρία των χώρων είναι έντονη ή πολύ έντονη χωρίς προηγουμένως την εφαρμογή φράγματος υδρατμών.
Για το χρόνο εφαρμογής, την κατάσταση της επιφάνειας της πλάκας και την κατασκευή αρμών διαστολής ισχύουν τα αναφερόμενα για το γαρμπιλοσκυρόδεμα.
Κατά τη χρήση ως στρώση σε δώματα-κήπους και σε δώματα που χρησιμοποιούνται ως
χώροι στάθμευσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μηχανικές αντοχές του ελαφροσκυροδέματος και η δυνατότητά του ή μη να παραλάβει τα μόνιμα ή περιοδικά φορτία.

Στρώση κλίσης από κυψελωτό κονιόδεμα επί της φέρουσας πλάκας
Για το χρόνο εφαρμογής, την κατάσταση της επιφάνειας της πλάκας και την κατασκευή
αρμών διαστολής ισχύουν επίσης τα αναφερόμενα για το γαρμπιλοσκυρόδεμα.
1. Ελάχιστο πάχος 10 cm.
2. Ενιαίο πάχος κατασκευής: όταν είναι μικρότερο των 15 cm και έχει κλίση μικρότερη του 2%.
3. Δύο στρώσεις κατασκευής: όταν το πάχος είναι μεγαλύτερο των 15 cm και οι κλίσεις μεταξύ 2% και 3%.
4. Πρόσμικτα: δεν επιτρέπονται εκτός των προβλεπομένων από τις οδηγίες κατασκευής.
5. Τελική επιφάνεια: πρέπει η τελική στρώση του κυψελωτού κονιοδέματος να διαμορφώνεται με μεγαλύτερη πυκνότητα ή καλύτερα με τσιμεντοκονία.
6. Μέση τάση θλίψης: μεγαλύτερη των 13 kg/cm2.
7. Περιορισμοί χρήσης:
• Μέγιστη κλίση φέρουσας πλάκας < 3%.
• Κυκλοφορία επί της στρώσης: μετά 10 ημέρες.
• Απαγορεύονται οι ενσωματώσεις σωλήνων θέρμανσης.
• Δεν επιτρέπεται παρόμοια στρώση σε δώματα-κήπους, σε δώματα που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης.
8. Δεν επιτρέπεται εφαρμογή στρώσης ελαφροσκυροδεμάτων επί φέρουσας πλάκας
κάτω από την οποία η υγρομετρία των χώρων είναι έντονη ή πολύ έντονη χωρίς
προηγουμένως την εφαρμογή φράγματος υδρατμών.
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Στρώση κλίσης επί θερμομονωτικού υποστρώματος
Κατασκευάζεται από γαρμπιλοσκυρόδεμα με αρμούς, σε δώματα κλίσης < 5%.
1. Θερμομονωτικό υλικό: εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας υψηλών μηχανικών αντοχών (τουλάχιστον 50 ΚPa), πολυουρεθάνη σε φύλλα πυκνότητας μεγαλύτερης των 35 kg/m3.
2. Διαμόρφωση της στρώσης γαρμπιλοσκυροδέματος.
• Περιεκτικότητα τσιμέντου: 200 έως 250 kg/m3.
• Ελάχιστο πάχος στρώσης: 5 cm.
• Μέσο πάχος στρώσης: όχι μικρότερο των 7 cm.
3. Οπλισμός στρώσης: στρώση πάχους μικρότερου του 7 cm πρέπει να οπλίζεται με
πλέγμα 100/100/3 ή 150/150/4.
4. Διαμερισμάτωση με αρμούς διαστολής της στρώσης: σύμφωνα με τα σχήματα 20,
21 – κεφ. 8. Οι ενδιάμεσοι αρμοί τοποθετούνται κατά προτίμηση στα υψηλότερα
σημεία της στρώσης (κορφιάδες) και στους αρμούς εργασίας της σκυροδέτησης.
Το βάθος των αρμών επεκτείνεται σε όλο το πάχος της στρώσης, ο δε υπάρχον
ενδεχομένως οπλισμός διακόπτεται (βλέπε σχήματα 20, 21 – κεφ. 8). Οι αρμοί
πληρούνται με ασφαλτομαστίχα.
5. Αγωγοί που διασχίζουν τη στρώση κλίσης: πρέπει να προβλέπονται μεταλλικά πουκάμισα για τους μη μεταλλικούς αγωγούς, ώστε να αποφευχθεί η ρηγμάτωσή τους
από διατμητικές τάσεις.
6. Περιορισμοί ως προς την εφαρμογή παρόμοιας στρώσης:
• Επιτρέπεται τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών σε παρόμοια στρώση μόνο όταν
τοποθετηθούν κατά τον ανεξάρτητο τρόπο και αφού προηγουμένως γεφυρωθούν
οι αρμοί διαστολής της.
• Όταν υπάρχουν αρμοί διαστολής κτιρίου, πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση ότι παρόμοια
στρώση θα παρακολουθήσει τις θερμοκρασιακές μεταβολές των φερόντων στοιχείων.
• Δύναται να χρησιμοποιηθούν έτοιμα κονιάματα και ελαφροσκυροδέματα εφόσον οι
προδιαγραφές τους ορίζουν τη δυνατότητα χρήσης τους επί των θερμομονωτικών
υποστρωμάτων.

Κατακόρυφα υποστρώματα (στηθαία) ασφαλτικών μεμβρανών
Η διαμόρφωση των στηθαίων που συνδέονται με τη φέρουσα πλάκα, και όπου ενδεχομένως
προβλέπεται και μαρκίζα ως επέκταση της πλάκας, πρέπει από πλευράς ύψους και διατομής
στηθαίου να μην έχει επιπτώσεις στις ασφαλτικές μεμβράνες που γυρίζουν κατακόρυφα και
κολλιούνται σε αυτά, και συγχρόνως να είναι παραδεκτή από στατικής πλευράς.

Στηθαία από σκυρόδεμα
1. Υλικό στηθαίων
Από οπλισμένο σκυρόδεμα ως επέκταση καθ’ ύψος της περιμετρικής φέρουσας δοκού.
2. Κατηγορία στηθαίων από πλευράς ύψους.
Διακρίνονται:
 Σε χαμηλά στηθαία ύψους μικρότερου ή ίσου των 30 cm πάνω από την τελική στάθμη των στρώσεων του δώματος (σχήμα 23 – κεφ. 8). Το ύψος αυτό είναι το ελάχιστο
απαραίτητο για προστασία της στεγάνωσης από υφαρπαγή από τον άνεμο όταν δεν
προβλέπεται στρώση προστασίας.
173

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

Σ την περίπτωση που δεν προβλέπονται στηθαία θα πρέπει να τοποθετούνται οι ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τις ενδεικτικές διατάξεις των σχημάτων 7 έως 11, κεφ.
8. Στην περίπτωση όπου για λόγους στατικούς θα πρέπει να περιορισθεί στο ελάχιστο
δυνατό το ύψος του στηθαίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο περιορισμός αυτός του
ύψους δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 15 cm πάνω από την τελική στάθμη
του δώματος, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης της κατακόρυφης κατάληξης
των ασφαλτικών μεμβρανών με διατάξεις όπως των σχημάτων 2 έως 6, κεφ. 8.
Η ανάγκη μεγαλύτερου ύψους δύναται να καλυφθεί με οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή
όπως στα σχήματα 24 και 25, κεφ. 8, όπου στο τμήμα του σκυροδέματος υπάρχει και
η δυνατότητα κατασκευής νεροσταλάκτη.
 Σε υψίκορμα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δύνανται να επιτραπούν εάν είναι:
• Αποδεκτά από στατικής πλευράς.
• Συνέχεια πάνω από τις περιμετρικούς δοκούς αλλά μικρότερου πάχους.
• Εξασφαλισμένα από εγκάρσιες ρηγματώσεις λόγω θερμικών καταπονήσεων, είτε με
κατάλληλους κατά μήκος οπλισμούς και αρμούς διαστολής, είτε με θερμομονωτική
προστασία και στις δύο όψεις.
3. Εγκάρσιοι αρμοί και κατά μήκος οπλισμοί:
 Στα χαμηλά στηθαία
Δεν απαιτούνται εγκάρσιοι αρμοί με την προϋπόθεση ότι θα τοποθετηθεί ένας ελάχιστος κατά μήκος οπλισμός σε κάθε πλευρά. Fe = 0,50 x S/100 cm2 όπου S σε cm2
είναι η επιφάνεια του διαγραμμισμένου τμήματος με αποστάσεις ράβδων.
e < 250 mm ή e = 2,5 b.
 Στα υψίκορμα στηθαία που αποτελούνται από δύο μέρη.
• Το χαμηλό τμήμα του σχήματος 26, κεφ. 8, ύψους μικρότερου ή ίσου των 30 cm
από την άνω στάθμη των στρώσεων του δώματος κατασκευάζεται χωρίς αρμούς
διαστολής, έχει διαμορφωθεί με νεροσταλάκτη και έχει ή όχι μαρκίζα (σχήμα 27,
28 – κεφ. 8), ο δε κατά μήκος οπλισμός προβλέπεται όπως στα χαμηλού ύψους
στηθαία. Αντί του νεροσταλάκτη προβλέπονται οι διατάξεις των σχημάτων 2 έως 6,
κεφ. 8, για τη συγκράτηση της άνω κατάληξης των ασφαλτικών μεμβρανών.
• Το υψηλό τμήμα, πάνω από τη γραμμή α-α των σχημάτων 26 έως 28, κεφ. 8, κατασκευάζεται με εγκάρσιους αρμούς που επεκτείνονται σε όλο το πάχος της διατομής,
σε πλάτος αρμού 15 mm που αρμολογούνται με μαστίχα σιλικόνης ή πολυουρεθάνης.
• Μεταξύ των εγκάρσιων αρμών τοποθετείται κατά μήκος οπλισμός για την παραλαβή των θερμοκρασιακών μεταβολών αναλόγως των δύο επόμενων περιπτώσεων.
Πρώτη περίπτωση
Μέγιστη απόσταση των εγκάρσιων αρμών: 8 m για ξηρές περιοχές, 12 m για υγρές
περιοχές και ήπιες θερμοκρασίες.
Κατά μήκος οπλισμός Fe = 0,50 x S/100 cm2 όπου S σε cm2 είναι η επιφάνεια του
διαγραμμισμένου τμήματος (σχήμα 26 – κεφ. 8).
Δεύτερη περίπτωση
Όταν η μεταξύ των αρμών απόσταση δεν υπερβαίνει τα 6 m για υγρές περιοχές και
ήπιες θερμοκρασίες, 4 m για ξηρές περιοχές ή για περιοχές με έντονες αντιθέσεις θερμοκρασιών τότε, η διατομή του κατά μήκος οπλισμού πάνω από τη γραμμή α-α θα
είναι Fe = 0,25 x S/100 cm2 όπου S σε cm2 είναι η επιφάνεια του διαγραμμισμένου
τμήματος.
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Πρόσθετος οπλισμός κάτω από τη γραμμή α-α σχήματος 26, κεφ. 8.
Για να αποφευχθεί ρηγμάτωση από κατακόρυφη επέκταση των εγκάρσιων αρμών προβλέπεται τοποθέτηση, κάτω από τη γραμμή α-α οπλισμού σε οριζόντια στρώση, διατομής ίσης με Fe των προηγούμενων περιπτώσεων.

Υψίκορμα στηθαία από τοιχοποιία
Επιτρέπονται μόνο σε μη βατά δώματα με την προϋπόθεση ότι:
• Θα υπάρχει στέψη από οπλισμένο σκυρόδεμα με εκατέρωθεν νεροσταλάκτες.
• Η τοιχοποιία από πλήρη στοιχεία εξασφαλίζει την ευστάθεια του στηθαίου.
• Έχουν ληφθεί όλες οι διατάξεις για την αποφυγή μεταφοράς οριζόντιων ωθήσεων
από τις διάφορες στρώσεις του δώματος.
• Στο υδραυλικό κονίαμα που θα κατασκευασθεί και στις δύο όψεις θα προβλεφθεί
τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος πλάτους 50 cm για την εξασφάλιση από ρηγμάτωση της ένωσης τοιχοποιίας και σκυροδέματος περιμετρικής δοκού.
1. Μικτά καθ’ ύψος υψίκορμα στηθαία (σχήμα 24 – κεφ. 8).
Επιτρέπονται μόνο σε μη βατά δώματα με την προϋπόθεση ότι:
• Το τμήμα του σκυροδέματος κατασκευάζεται όπως στα χαμηλά στηθαία.
• Το τμήμα της τοιχοποιίας κατασκευάζεται όπως στην προηγούμενη παράγραφο.
2. Μικτά κατά το πάχος και κατά το ύψος στηθαία (σχήμα 25 – κεφ. 8). Ισχύουν τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πάντοτε με πλήρη στοιχεία για την
τοιχοποιία.

Διαμορφώσεις στρώσεων κλίσεων και στηθαίων για τοποθέτηση «ταρατσομολύβδων»
στομίων υδρορροών και υπερχειλίσεων
(σχήματα 29 έως 32 – κεφ. 8)
1. Στις στρώσεις κλίσεις θα πρέπει κατά τη φάση διάστρωσης να τοποθετηθούν μεταλλικά ή πλαστικά πουκάμισα (1) με οριζόντια πλάκα (φλάντζα) (2) για τη διαμόρφωση οπής διόδου του λαιμού (3) των ταρατσομολύβδων (σχήματα 31, 32) στομίων
υδρορροών. Συγχρόνως, στην περιοχή όπου τοποθετείται η οριζόντια πλάκα του
ταρατσομολύβδου θα πρέπει να μειωθεί το πάχος της στρώσης κλίσης κατά 15 mm
το ελάχιστο, ώστε όταν τοποθετηθεί αυτό και κολληθεί ανάμεσα σε δύο ασφαλτικές
μεμβράνες να μην υπάρχουν υπερυψωμένα χείλη στην περίμετρο της πλάκας που
θα εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού.
2. Στα δώματα με στηθαία με μοναδικό στόμιο υδρορροής θα πρέπει να τοποθετείται
και στόμιο υπερχείλισης. Προς τούτο προβλέπονται όπως και προηγουμένως πουκάμισα για τη διαμόρφωση της οπής στη φάση σκυροδέτησης του στηθαίου, ώστε
εκ των υστέρων να δύναται να τοποθετηθεί το γωνιακό ταρατσομόλυβδο (σχήμα
34 – κεφ. 8) με το λαιμό του. Η ροή του νερού θα είναι είτε ελεύθερη είτε θα καταλήγει μέσω δοχείου σε στήλη υδρορροής.

7.2.11: Θερμομονωτικά υποστρώματα
Ασφαλτικές μεμβράνες απευθείας επί θερμομονωτικών υποστρωμάτων στην τελευταία
προς τα άνω στάθμη δώματος/στέγης, με στρώση προστασίας κυκλοφορίας
Τα θερμομονωτικά υλικά που θα επιλεγούν πρέπει να καλύπτουν τις επόμενες απαιτήσεις:
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1. Να είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
2. Να αντέχουν σε πρόσθετες μηχανικές στερεώσεις (ως σύνολο, θερμομόνωση και

στεγάνωση) ιδίως σε δώματα-στέγες κλίσης > 5% και οι μηχανικές στερεώσεις να
αντέχουν σε εφελκυστικές καταπονήσεις που οδηγούν σε απόσπασή τους από το
σκληρό υπόστρωμα.
3. Να μην επηρεάζονται από τις μετακινήσεις υδρατμών που θα προέλθουν είτε από
υγρές υποκείμενες στρώσεις είτε από την έντονη υγρομετρία των κάτωθεν του δώματος χώρων. Στην αντίθετη περίπτωση να προστατεύονται με φράγμα υδρατμών.
4. Να μην επηρεάζονται από την παρουσία νερού λόγω αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης ή αποδεδειγμένα να επανέρχονται στην πρότερη κατάσταση από πλευράς θερμομόνωσης όταν απομακρυνθεί η υγρασία και επισκευαστεί η στεγανωτική στρώση.
5. Εάν λόγω απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ ή άλλης προδιαγραφής προβλέπεται μεγάλο πάχος αυτών, επομένως και υψηλή θερμική αντίσταση, και οι επί αυτών ασφαλτικές
μεμβράνες καταστούν ευάλωτες σε στατικές και δυναμικές διατρήσεις ως και σε
διολισθήσεις, αντικαθίστανται από κατάλληλες.

Ομοίως, όπως στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά χωρίς στρώση προστασίας κυκλοφορίας
Ισχύουν τα αναφερόμενα παραπάνω και επιπροσθέτως πρέπει:
1. Να παρουσιάζουν συμβατότητα με τα υλικά συγκόλλησης των μεμβρανών και τα
υλικά συγκόλλησης στο υπόστρωμά τους.
2. Να αντέχουν σε κάθετες εφελκυστικές δυνάμεις που εξασκούνται επί της επιφάνειάς τους (ως σύνολο θερμομόνωσης και στεγανοποίησης) από τις δράσεις του
ανέμου, ιδίως όταν δεν υπάρχουν περιμετρικά στηθαία.

Ενότητα 7.3: Ειδικές απαιτήσεις ποιότητας
7.3.1: Χρόνος έναρξης εργασιών στα δώματα
Σε σκληρά υποστρώματα
Πρέπει να έχει παρέλθει ένας χρόνος στεγνώματος από 8 ημέρες μέχρις τρεις εβδομάδες,
ανάλογα με την εποχή και με την προϋπόθεση ότι ο τεχνίτης έχει λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή της διαβροχής τους. Εγκλωβισμός υγρασίας στο υπόστρωμα
πρέπει πάντοτε να αποφεύγεται, εκτός εάν προηγηθούν οι ειδικές στρώσεις διάχυσης και
απομάκρυνση της υγρασίας.

Σε θερμομονωτικά υποστρώματα
Η έναρξη εργασιών πρέπει να γίνεται συγχρόνως με την τοποθέτηση της θερμομόνωσης,
ώστε πάντοτε η τελευταία να βρίσκεται προστατευόμενη από τη στεγανοποίηση.

7.3.2: Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και με σήμανση, όπως προβλέπουν τα
σχετικά πρότυπα. Επίσης θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.
Ελάχιστη πιστοποίηση συμμόρφωσης των θερμομονωτικών υλικών και των ασφαλτικών
μεμβρανών αποτελεί η σήμανση CE, σύμφωνα με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα
για τις ασφαλτικές μεμβράνες και τα θερμομονωτικά προϊόντα. Το σήμα CE όπως και
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η γενικότερη σήμανση των υλικών (Designation Code) με την περιγραφή και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους θα αποτυπώνεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους. Η σήμανση
CE πρέπει να είναι η κατάλληλη για τη χρήση που προορίζεται το υλικό (π.χ. το Designation
Code για θερμομονωτικό υλικό, που είναι κατάλληλο για χρήση σε δώματα διαφέρει από
το αντίστοιχο που προορίζεται για θερμομόνωση της τοιχοποιίας).
Τα προσκομιζόμενα υλικά ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με
κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα προβλεπόμενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση, π.χ. ότι τα ρολά των υλικών των διαφόρων στρώσεων δεν έχουν συμπιεσθεί και δεν έχουν χάσει το πλήρες κυλινδρικό αυτών, τα θερμομονωτικά φύλλα έχουν
ακέραιες ακμές, δεν έχουν κυρτωθεί ή αποστρωματοποιηθεί, ότι υλικά προεπάλειψης και
συγκόλλησης είναι συσκευασμένα σε μη παραμορφωμένα δοχεία ή φύσιγγες με πρόσφατη
ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης.

7.3.3: Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε
να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, τη βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα,
λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Ειδικά τα ρολά στεγανοποίησης θα αποθηκεύονται κατακόρυφα.
Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και
έτσι ώστε να καταναλώνονται με τη σειρά προσκόμισής τους οπωσδήποτε πριν από τη
λήξη του χρόνου χρήσης. Η μεταφορά τους στο εργοτάξιο και η αποθήκευσή τους θα γίνονται σύμφωνα με τις προφυλάξεις που ορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των
προϊόντων.

7.3.4: Υποχρεώσεις του τεχνίτη
Καταρχάς ο τεχνίτης πρέπει να έχει επίσημα προμηθευθεί και να έχει μελετήσει το εθνικό
πρότυπο. Ο τεχνίτης κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος:
• Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να
χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας.
• Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό χειρός, μηχανοκίνητο,
ηλεκτροκίνητο, αυτοφερόμενα μηχανήματα, ανυψωτικά, κλίβανους και συσκευές
στρώσης θερμής ασφάλτου και συσκευές με πολλαπλά φλόγιστρα.
• Να διατηρεί τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
• Να έχει μελετήσει τα υπάρχοντα κατασκευαστικά σχέδια.
• Να προσκομίσει δείγματα υλικών που προτείνει να τοποθετηθούν στο έργο, συνοδευόμενα με επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά.
• Να κατασκευάσει επιτόπου του έργου δείγματα εργασιών για το κανονικό τμήμα
του δώματος ως και για τα ειδικά σημεία του έργου, όπως π.χ. δίεδρες και τρίεδρες
γωνίες, καταλήξεις των στρώσεων στα στόμια υδρορροών, στους αρμούς διαστολής
στις καταλήξεις δωμάτων-στεγών χωρίς στηθαία περιλαμβανομένων και των εργασιών θερμομονώσεων και μηχανικών στερεώσεων.
• Να συντονίζει τις εργασίες του μαζί με τα άλλα συνεργεία των οποίων οι εργασίες θα
πρέπει να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν, ώστε να μην παρουσιασθούν εμπόδια,
καθυστερήσεις και κακοτεχνίες στην αλληλοδιαδοχή των εργασιών.
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• Να παραδώσει το έργο στεγανοποίησης και θερμομόνωσης πλήρως περαιωμένο,
περιλαμβανομένης και της προστατευτικής στρώσης χαλικιών, όταν δεν είναι αυτοπροστατευόμενες οι ασφαλτικές μεμβράνες της τελευταίας προς τα άνω στρώσης.
• Στην περίπτωση διαβροχής των στρώσεων από αμέλεια προστασίας αυτών, συνεχίζει τις εργασίες για τήρηση του χρονοδιαγράμματος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση,
με την προμήθεια και τοποθέτηση στρώσης διάχυσης υδρατμών ως και για την αντικατάσταση των θερμομονωτικών υλικών που έχουν διαβραχεί.
• Να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης σε
δώματα με στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες
επί του δώματος σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο
σημείο των στρώσεων, πριν από την τοποθέτηση της προβλεπόμενης προστατευτικής στρώσης χαλικιών, με σύγχρονη προσωρινή σφράγιση των στομίων υδρορροών.

7.3.5: Υποχρεώσεις τεχνίτη κατασκευής σκληρών υποστρωμάτων δώματος-στέγης
Ο τεχνίτης κατασκευής των σκληρών υποστρωμάτων του δώματος, περιλαμβανομένων και
των κατακόρυφων υποστρωμάτων (στηθαία), οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τον τεχνίτη
των στεγανοποιήσεων και θερμομονώσεων, ιδίως όταν πρόκειται να κατασκευασθεί στρώση
κλίσης επί θερμομονωτικού υποστρώματος. Πρέπει να τηρηθούν επακριβώς τα κατασκευαστικά σχέδια τόσο για τις προβλεπόμενες κλίσεις όσο και για τις ανοχές επιπεδότητας.
Ειδικά για τα ολόσωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα στηθαία, πρέπει να τηρούνται επακριβώς τα αναφερόμενα στη σχετική παράγραφο, όσον αφορά τους προβλεπόμενους
εγκάρσιους αρμούς διαστολής και τους επιπλέον κατά μήκος οπλισμούς παραλαβής θερμοκρασιακών μεταβολών.
Στις υποχρεώσεις του τεχνίτη είναι και οι τοποθετήσεις των πουκαμίσων υδρορροών.

7.3.6: Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
Πραγματοποιείται έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης σε δώματα με
στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος
σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων με
σύγχρονη προσωρινή σφράγιση των στομίων υδρορροών. Την έκτη ημέρα πραγματοποιείται
οπτικός έλεγχος και εφόσον υπάρχει ένδειξη διαρροής ακολουθεί έλεγχος με τη μέθοδο της
υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος. Η στεγανοποίηση θεωρείται περαιωμένη εφόσον δεν παρουσιάζεται καμία διαρροή. Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής, ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τη στεγανότητα και να επαναλάβει τον έλεγχο.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών που
είναι απαραίτητοι στην επικοινωνία με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές,
για τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες στα δώματα. Αντιληφθήκαμε τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών και τα κριτήρια επιλογής τους ανάλογα με
τον τύπο του δώματος. Γνωρίσαμε την αλληλουχία των στρώσεων που έπονται ή προηγούνται, τις απαιτήσεις για τα συμπληρωματικά υλικά και το χειρισμό τους, το χρόνο έναρξης
εργασιών και τον απαραίτητο συντονισμό με άλλους τεχνίτες. Κατανοήσαμε τις συνθήκες
που πρέπει να τηρούνται στη διάρκεια κατασκευής, των υποχρεώσεων που έχει ο τεχνίτης
και τέλος έγιναν αντιληπτά τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας.
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Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Η χρήση των ελαστομερών ασφαλτικών μεμβρανών SBS ενδείκνυται:
a) Για μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
b) Για μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
c) Για μεγάλη μηχανική αντοχή σε διάτρηση
2. Σε επιφάνειες με κλίσεις από 2% έως 5% ο τρόπος επικόλλησης των ασφαλτικών μεμ-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

βρανών είναι:
a) Μερικός (ημιανεξάρτητος)
b) Πλήρης
c) Πλήρης και με μηχανική στερέωση
Ποια είναι η ελάχιστη απαίτηση για κλίση σε δώμα που θα τοποθετηθεί ασφαλτική
μεμβράνη:
a) 1%
b) 2%
c) 3%
Ποια στρώση κλίσεων για την απευθείας εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών μπορούμε να επιλέξουμε χωρίς να είναι απαραίτητη η στρώση διάχυσης υδρατμών:
a) Γαρμπιλοσκυρόδεμα
b) Κυψελωτό κονιόδεμα
c) Ελαφροβαρές σκυρόδεμα με περλίτη
Οι εξαεριστήρες απλής απαγωγής υδρατμών, που τοποθετούνται σε συνδυασμό με τη
στρώση διάχυσης υδρατμών στα δώματα, πρέπει να είναι σε πυκνότητα τουλάχιστον:
a) 1 ανά 40 m2
b) 1 ανά 60 m2
c) 1 ανά 90 m2
Για τη στεγανοποίηση του δώματος που γίνεται απευθείας πάνω στη θερμομόνωση
με θερμή κόλληση ασφαλτικής μεμβράνης με φλόγιστρο, ποιο θερμομονωτικό υλικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
a) Πετροβάμβακας με ασφαλτική επικάλυψη
b) Εξηλασμένη πολυστερίνη
c) Διογκωμένη πολυστερίνη
Στην αντεστραμμένη μόνωση ταράτσας η τελική επιφάνεια κατασκευάζεται με γνώμονα:
a) Την προστασία από τα νερά της βροχής
b) Τη δημιουργία ρήσεων
c) Τη μηχανική προστασία και προστασία από υφαρπαγή της μόνωσης από τον άνεμο
Η χρήση των πλαστομερών ασφαλτικών μεμβρανών APP ενδείκνυται:
a) Για μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
b) Για μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
c) Για μεγάλη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8

Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τους τρόπους εφαρμογής των ασφαλτικών μεμβρανών και
των στρώσεων που προηγούνται ή έπονται αναλόγως του υποστρώματος (σκληρού ή θερμομονωτικού), της χρήσης του δώματος-στέγης (βατού ή μη βατού στο
κοινό), ώστε πάντοτε να είναι αποτελεσματική η στεγανοποιητική και θερμομονωτική προστασία των στεγαζομένων χώρων από τα δώματα-στέγες.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών εργασιών στεγανοποίησης δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες και της αλληλουχίας τους, προκειμένου να είσαι σε θέση να εκτελείς τις εργασίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες
του κάθε έργου και τηρώντας τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να εκτελείς εργασίες στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες σε σκληρά
υποστρώματα κλίσης < 5%.
• Να εκτελείς εργασίες στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες σε θερμομονωτικά υποστρώματα δωμάτων κλίσης < 5%.
• Να εκτελείς εργασίες στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες σε εξώστες
διαμερισμάτων σε εσοχή.
• Να εκτελείς εργασίες στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες σε ταρατσόκηπους.
• Να εκτελείς εργασίες στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες σε σκληρά
υποστρώματα δωμάτων/στεγών κλίσης >5%.
• Να εκτελείς εργασίες στεγανοποίησης με ασφαλτικές μεμβράνες σε ειδικά σημεία.
• Να λαμβάνεις μέτρα ατομικής ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά
την εκτέλεση των εργασιών.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία

• Κατεύθυνση τοποθέτησης των μεμβρανών
• Επικαλύψεις και συγκολλήσεις μεμβρανών μεταξύ τους
• Τοποθέτηση μεμβρανών κατά ανεξάρτητο ή ημιανεξάρτητο τρόπο
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• Διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε σκληρά υποστρώματα κλίσης < 5%
• Διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε θερμομονωτικά υποστρώματα δωμάτων κλίσης < 5%.
• Διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε σκληρά υποστρώματα δωμάτων/στεγών κλίσης >5%
• Διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε εξώστες
• Διατάξεις διαμόρφωσης στρώσεων δωμάτων-κήπων
• Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών ειδικά σημεία.

Ενότητα 8.1: Τεχνικές εργασίες τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών στα
δώματα-στέγες
8.1.1: Βασικές οδηγίες τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών
Κατεύθυνση τοποθέτησης των μεμβρανών ως προς την κλίση του δώματος
Δύναται να είναι:
• ή παράλληλη με την κλίση
• ή κάθετη με την κλίση
Μεταξύ των δύο, προτιμότερη είναι η δεύτερη αλλά για κλίσεις μεγαλύτερες του 1%,
όπου τότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος να παραμένει νερό στις ενώσεις από το δημιουργούμενο
μεγάλο πάχος στις επικαλύψεις με συνέπειες τη ρηγμάτωση της μεμβράνης, από τις εναλλασσόμενες καταστάσεις ύγρανσης-ξήρανσης της επιφάνειας (περιοχή Α του σχήματος
35), όταν δεν υπάρχει στρώση προστασίας.
Το φαινόμενο επιτείνεται όταν στην περιοχή Α του σχήματος με την πάροδο του χρόνου
έχει συγκρατηθεί και λεπτό χώμα όπου εκεί αναπτύσσονται και φυτικοί μικροοργανισμοί, οι
οποίοι με τη χημική τους δράση βοηθάνε το φαινόμενο της ρηγμάτωσης με τις επιδράσεις
τους σε αυτή την άσφαλτο.
Ένας δεύτερος λόγος που συνιστάται η δεύτερη κατεύθυνση είναι ότι η ροή του νερού
επηρεάζει λιγότερο τις συγκολλήσεις μεταξύ των φύλλων, από ό,τι επηρεάζει η ροή του
νερού τις συγκολλήσεις όταν οι μεμβράνες τοποθετούνται παράλληλα με την κλίση.
Παρόμοιο φαινόμενο της συγκράτησης νερού στις ως άνω υπερυψώσεις με τις αναφερόμενες συνέπειες θα παρουσιασθεί όταν για λόγους εξασφάλισης των συγκολλήσεων προστεθεί ενισχυτική λωρίδα σε στεγανώσεις με μια ασφαλτική μεμβράνη (βλέπε σχήμα 36).

Επικαλύψεις μεμβρανών μεταξύ τους
Στις μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου οι κατά μήκος ενώσεις επικαλύπτονται κατά
10 cm και η κατά πλάτος αρμοί (κατάληξη ρολού) κατά 15 cm.
Στις ελαστομερείς ή πλαστομερείς μεμβράνες οι επικαλύψεις είναι αντίστοιχα 8 και 15 cm.
Μεταξύ των ρολών οι κατά πλάτος αρμοί δεν πρέπει να συμπίπτουν (βλέπε σχήματα
37 και 38).

Συγκολλήσεις μεταξύ των μεμβρανών
1. Με θερμή άσφαλτο:
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 ταν κυρίως πρόκειται για μεμβράνες οξειδωμένης ασφάλτου όπου τότε η θερμοκραΌ
σία τήξης της ασφάλτου στον ειδικό κλίβανο θα πρέπει να είναι < 200 ± 20ο C χωρίς
να υπερβαίνει τους 260ο C.
2. Με χρήση φλόγιστρου:
Το φλόγιστρο προπανίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταξύ τους συγκολλήσεις πρέπει να είναι ενός ακροφυσίου. Η κόλληση πραγματοποιείται όταν η φλόγα αρχίζει να
κυανίζει. Μετά την αλληλοεπικάλυψη των μεμβρανών, η κολλημένη λωρίδα πιέζεται με
ένα θερμασμένο με το φλόγιστρο μυστρί.
3. Συγκόλληση μεταξύ των μεμβρανών όταν έχουν αυτοπροστασία ψηφίδων:
Η λωρίδα με ψηφίδες επί της οποίας θα επικολληθεί άλλη μεμβράνη θα πρέπει, με τη
βοήθεια φλόγιστρου και με πίεση με μυστρί, να εισέλθουν οι ψηφίδες στη μάζα της
ασφάλτου, ώστε να καταστεί δυνατή η κόλληση.
4. Συγκόλληση μεταξύ μεμβρανών όταν διαθέτουν αυτοκόλλητη ακραία λωρίδα:
Αφαιρείται το σιλικονούχο χαρτί ή η μεμβράνη πολυαιθυλενίου που προστατεύει τη
λωρίδα στη φάση εφαρμογής των μεμβρανών. Μετά την αυτοκόλληση θερμαίνεται η
άνω επιφάνεια των λωρίδων με φλόγιστρο για να ενισχυθεί η κόλληση σε βάθος, και
συμπιέζεται με θερμασμένο φλόγιστρο και μυστρί.

8.1.2: Τοποθετήσεις ασφαλτικών μεμβρανών σε σκληρά υποστρώματα κλίσης < 5%
Ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι στρώση που να συγκρατεί τις μεμβράνες από υφαρπαγή
από τον άνεμο, τοποθετούνται:
• Κατά τον ανεξάρτητο τρόπο (χωρίς κόλληση με το υπόστρωμα).
• Κατά ημιανεξάρτητο τρόπο (σημειακή ή διακοπτόμενη γραμμική κόλληση).
Κατά την τοποθέτηση των μεμβρανών, θα πρέπει να μη συμπίπτουν οι αρμοί των ρολών (σχήμα 37), ούτε να δημιουργούνται τοπικές γωνιακές υπερυψώσεις (σχήμα 38).

Τοποθέτηση κατά ανεξάρτητο τρόπο σε βατά και μη βατά δώματα
Πραγματοποιείται με την παρεμβολή μεταξύ της μεμβράνης και του σκληρού υποστρώματος μιας στρώσης ανεξαρτητοποίησης (σημειώνεται με ένδειξη 2 στα σχήματα
39 έως 44).
Η τοποθέτηση αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχει:
• Στρώση προστασίας (χαλίκια) όπως στα σχήματα 39 έως 42.
• Στρώση κυκλοφορίας επί στρώσεως χαλικιών ή επί εδράνων (σχήματα 43, 44).
Στην περίπτωση δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης, αυτή κολλιέται με φλόγιστρο επί της
πρώτης.

Τοποθέτηση κατά ανεξάρτητο τρόπο σε υγρό σκληρό υπόστρωμα
Παρεμβάλλεται μεταξύ της στρώσης ανεξαρτητοποίησης (ένδειξη 2) και του υποστρώματος ειδική ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών, όπως αναφέρεται στη σχετική
παράγραφο.

Τοποθέτηση κατά τον ημιανεξάρτητο τρόπο σε μη βατά δώματα - Σημειακή κόλληση με
θερμή άσφαλτο
Πρόκειται για την περίπτωση που δεν υπάρχει στρώση προστασίας, όπου τότε χρησιμοποιούνται ασφαλτικές μεμβράνες με αυτοπροστασία. Παρόμοια τοποθέτηση πραγματο183
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ποιείται με την παρεμβολή διάτρητου φύλλου το οποίο κολλιέται με θερμή άσφαλτο στο
σκληρό υπόστρωμα, αφού προηγουμένως ασταρωθεί η επιφάνειά του με ψυχρή άσφαλτο,
συγχρόνως δε, κολλιέται και η πρώτη ασφαλτική μεμβράνη (σχήμα 45) ή η μοναδική (σχήμα 46). Στην περίπτωση ύπαρξης δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης, αυτή κολλιέται με
φλόγιστρο στην πρώτη.

Τοποθέτηση κατά τον ημιανεξάρτητο τρόπο σε μη βατά δώματα - Με χρησιμοποίηση ειδικών αυτοκολλούμενων ελαστομερών ασφαλτικών μεμβρανών
Παρόμοιες μεμβράνες έχουν τη δυνατότητα να αυτοκολλιούνται σημειακά ή διακοπτόμενα γραμμικά και να αυτοκολλιούνται κατά τις επικαλύψεις σε σκληρό υπόστρωμα που έχει
ασταρωθεί με ψυχρή άσφαλτο (σχήματα 47 και 48).

Τοποθέτηση κατά ημιανεξάρτητο τρόπο σε υγρό σκληρό υπόστρωμα
Αντικαθίσταται το διάτρητο φύλλο των σχημάτων 45 και 46 με διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη, με ένδειξη 9.1 του σχήματος 49.

8.1.3: Τοποθετήσεις ασφαλτικών μεμβρανών σε θερμομονωτικά υποστρώματα
δωμάτων κλίσης < 5%
Τοποθέτηση κατά τον ανεξάρτητο τρόπο σε βατά και μη βατά δώματα
Παρεμβάλλεται μεταξύ του θερμομονωτικού υποστρώματος και της ασφαλτικής μεμβράνης το ειδικό υαλοπίλημα που αναφέρεται στη σχετική παράγραφο (με ένδειξη 16 στα
σχήματα 50 έως 53 και 58 έως 61).

Τοποθέτηση με πλήρη πρόσφυση σε μη βατά δώματα όταν δεν υπάρχει στρώση προστασίας (π.χ. χαλίκια)
(σχήματα 54 και 55)
Η ασφαλτική μεμβράνη επικολλάται στο θερμομονωτικό υπόστρωμα με θερμή άσφαλτο σε ποσότητα 1,3 Kg/m2 ή με χρήση φλόγιστρου, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις για
τα υλικά θερμομόνωσης που αναφέρονται στα σχήματα 54 έως 57.

Τοποθέτηση κατά τον ημιανεξάρτητο τρόπο σε μη βατά δώματα όταν δεν υπάρχει στρώση προστασίας
Παρόμοια τοποθέτηση πραγματοποιείται μόνο όταν χρησιμοποιούνται ειδικές αυτοκολλούμενες ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες με τις οποίες πραγματοποιείται σημειακή ή
διακοπτόμενη γραμμική κόλληση και αυτοκόλληση κατά τις επικαλύψεις, όπως αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους και όπως σημειώνονται στα σχήματα 56 και 57.

8.1.4: Κατηγορίες ασφαλτικών μεμβρανών και στρώσεις που προηγούνται ή έπονται
αυτών για τη διαμόρφωση των δωμάτων κλίσης < 5%
Βλέπε σχετικά σχήματα 39 έως 61 σε συνδυασμό με τις αναγραφόμενες σε αυτά παρατηρήσεις για τις ασφαλτικές μεμβράνες και τα θερμομονωτικά υλικά, και σε συνδυασμό με την
επόμενη ενότητα αναφορικά με τις διάφορες στρώσεις που είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν και να εφαρμοσθούν στα δώματα ώστε να είναι αποτελεσματική η στεγανοποίησή τους.

8.1.5: Διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε εξώστες διαμερισμάτων
σε εσοχή
Πρώτη περίπτωση
Εφαρμόζεται η διάταξη του σχήματος 42 χωρίς τη στρώση 4, η οποία αντικαθίσταται
με τις αυτοκόλλητες προστατευτικές πλάκες που περιγράφονται στη σχετική παράγραφο,
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που τοποθετούνται κατά τη διαγώνιο, όπου σημειώνεται με ένδειξη 2 στο σχήμα 63, επί
των οποίων δύνανται να τοποθετηθούν οι στρώσεις κυκλοφορίας του εξώστη.

Δεύτερη περίπτωση
Χρησιμοποιούνται οι ειδικές αυτοκόλλητες ελαστομερείς μεμβράνες, που τοποθετούνται
σύμφωνα με τα σχήματα 62 έως 66 σε συνδυασμό πάντοτε με τις αυτοκόλλητες προστατευτικές πλάκες της σχετικής παραγράφου.
Επί των πλακών αυτών, χωρίς άλλη ενδιάμεση στρώση ανεξαρτητοποίησης, τοποθετούνται οι πλακοστρώσεις κυκλοφορίας (πλακίδια, πλάκες μαρμάρου, όχι όμως μωσαϊκά
επιτόπου κατασκευαζόμενα δάπεδα).

8.1.6: Διατάξεις διαμόρφωσης στρώσεων δωμάτων-κήπων
(σχήματα 67 έως 72)
Το βασικό χαρακτηριστικό των στρώσεων δωμάτων-κήπων είναι:
• Η διάταξη φίλτρου και αποστράγγισης νερών και η αποτελεσματικότητά της.
• Η αντοχή των ασφαλτικών μεμβρανών στις χημικές επιδράσεις των ριζιδίων όταν
δεν υπάρχει σκληρή στρώση προστασίας, όπως στο σχήμα 72.

Πρώτη διάταξη
(σχήματα 67 έως 70)
1. Στρώση φιλτραρίσματος και αποστράγγισης αποτελούμενη από τις στρώσεις με ενδείξεις (12) και (13) των ως άνω σχημάτων.
2. Ασφαλτικές μεμβράνες για δώματα-κήπους.

Δεύτερη διάταξη
(σχήματα 71 και 72)
1. Στρώση φιλτραρίσματος και αποστράγγισης αποτελούμενη από φίλτρο σε συνδυασμό με στρώση χαλικιών ελάχιστου πάχους 30 cm.
2. Ασφαλτικές μεμβράνες για δώματα-κήπους, και στην περίπτωση που προβλέπεται
σκληρή στρώση προστασίας, όπως στο σχήμα 60.

Θερμομονωτική στρώση
Δύνανται να χρησιμοποιηθούν τα υλικά:
1. Άκαμπτες πλάκες αφρώδους πολυουρεθάνης με επιφανειακή επένδυση και στις
δύο όψεις υαλοπιλήματος.
2. Άκαμπτες πλάκες περλίτου ενισχυμένες με συνθετικές ίνες και συνθετικό υλικό συγκόλλησης.
3. Πλάκες διογκωμένου γυαλιού.

8.1.7: Τοποθετήσεις ασφαλτικών μεμβρανών σε σκληρά υποστρώματα δωμάτωνστεγών κλίσης >5%
Γενικά
1. Δώματα-στέγες με πολλά επίπεδα, διαφορετικών κλίσεων, μεγαλύτερων πάντοτε

του 5%: Το είδος της στεγανοποιητικής στρώσης καθορίζεται από αυτή που τοποθετείται στο επίπεδο με τη μεγαλύτερη κλίση.
2. Διάδρομοι για επίσκεψη προς συντήρηση στεγανοποιητικής στρώσης και των εξαρτημάτων αυτής: Σε δώματα-στέγες κλίσης ≤ 50% πρέπει να προβλέπονται δυνατότητες στερέωσης διαδρόμων για επιδιορθώσεις των στεγανοποιητικών υλικών και
των εξαρτημάτων τους.
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3. Κλίσεις δωμάτων-στεγών όπου απαιτείται συχνή επίσκεψη συνεργείων συντήρησης

επ’ αυτών των εγκαταστάσεων: Πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ 5% και 7%. Οι
αυτές κλίσεις και στους διαδρόμους προσπέλασης.

Τρόποι τοποθέτησης των ασφαλιστικών μεμβρανών
Δεδομένου ότι δεν δύναται λόγω κλίσης να συγκρατηθεί στρώση προστασίας (π.χ. χάλικες).
Οι ασφαλτικές μεμβράνες που δύνανται να χρησιμοποιηθούν είναι αυτές με αυτοπροστασία, είτε μεταλλική, είτε κεραμικών κόκκων, οι οποίες τοποθετούνται κατά τον ημιανεξάρτητο και όπως σημειώνονται στα σχήματα 45 έως 48 (όπου δίδονται και οι διάφοροι τύποι
των ασφαλτικών μεμβρανών) και στο σχήμα 73.
1. Περιορισμοί ως προς τα μήκη των φύλλων των ρολών αναλόγως της κλίσης:
Η δεύτερη προς τα άνω ασφαλτική μεμβράνη ή η μοναδική (όταν η στεγανοποίηση
πραγματοποιείται με μια μεμβράνη) δεν μπορεί να έχει μήκος μεγαλύτερο των:
• 10 m για κλίσεις ≤ 100%
• 7 m για κλίσεις > 100%
2. Μηχανικές στερεώσεις των καταλήξεων των φύλλων των ρολών:
Χρησιμοποιούνται μηχανικές στηρίξεις όπως σημειώνεται στα σχήματα 73 έως 76 με
αποστάσεις στερεώσεων όχι μεγαλύτερες των 20 cm.
3. Απόσταση του άξονα των στερεώσεων από τις ακραίες καταλήξεις των φύλλων των
ρολών: Όπως σημειώνεται στο σχήμα 74.

8.1.8: Ειδικές διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών στα δώματα-στέγες
Γενικά
Στις ειδικές διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών υπάγονται όλες εκείνες για τις
οποίες απαιτούνται:
• Να προστεθούν ειδικά τεμάχια μεμβρανών (οξειδωμένων ή ελαστομερών) για την
αποκατάσταση της συνέχειας της στεγανοποίησης ή την αποφυγή ρηγμάτωσης αυτής.
• Να συγκρατηθούν οι μεμβράνες από υφαρπαγή (ιδίως όταν δεν υπάρχουν στηθαία)
ή από ολίσθηση.
• Να προστατευθούν από μηχανικές φθορές.
• Να είναι ομαλή η απορροή των νερών χωρίς κινδύνους διαπότισης των στρώσεων
του δώματος.
• Να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ρηγμάτωσης ή διάτρησης από μηχανικές καταπονήσεις των υποστρωμάτων ή από στηρίξεις στο δώμα κιγκλιδωμάτων, ιστών, μηχανημάτων, συσκευών.

Τοποθέτηση των ασφαλτικών μεμβρανών στις δίεδρες γωνίες
Οι κύριες διατάξεις τοποθέτησης των μεμβρανών, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο 5 του παρόντος, διακόπτονται στις δίεδρες γωνίες που δημιουργούνται από
την παρουσία περιμετρικών ολόσωμων στηθαίων ή από υπερκατασκευές επί του δώματος.
Η συνέχειά τους αποκαθίσταται με την τοποθέτηση λωρίδων ασφαλτικών μεμβρανών
υπό γωνία ορθή ή αμβλεία, όπως σημειώνεται στα σχήματα 77 έως 87, πάντοτε σε μήκη
ίσα προς το πλάτος των ρολών (βλέπε σχήμα 78). Η τοποθέτηση υπό ορθή γωνία επιτρέπεται μόνο στις ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες.
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Το κατακόρυφο τμήμα των μεμβρανών κολλιέται πλήρως με θερμή άσφαλτο ή με
φλόγιστρο στην επιφάνεια οπλισμένου σκυροδέματος του στηθαίου, αφού προηγουμένως
ασταρωθεί με ψυχρή άσφαλτο.
Στην περίπτωση όπου η θερμομόνωση τοποθετείται και στο κατακόρυφο τμήμα, όπως
στο σχήμα 87 (για την αποφυγή θερμικών γεφυρών), οι μεμβράνες κολλιούνται επί του
θερμομονωτικού υποστρώματος με θερμή άσφαλτο εφόσον υπάρχει συμβατότητα μεταξύ
των δύο υλικών (βλέπε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σχήματα 50 έως 53).
Όταν το στηθαίο δεν διαθέτει νεροσταλάκτη, όπως στα σχήματα 77 έως 87, η άνω
κατακόρυφη κατάληξη των μεμβρανών πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με τα σχήματα
2 έως 6.

Πρόσθετα ειδικά τεμάχια μεμβρανών για την αποκατάσταση της συνέχειας στις τρίεδρες
γωνίες
Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των μεμβρανών στις δίεδρες γωνίες, προστίθεται στις σχηματιζόμενες τρίεδρες γωνίες τα ειδικά τεμάχια, όπως σημειώνονται στα
σχήματα 88 έως 93, σύμφωνα με τις φάσεις που αναφέρονται σε αυτά.

Καταλήξεις ασφαλτικών μεμβρανών στα δώματα-στέγες χωρίς στηθαία:
(σχήματα 94 έως 110)
Οι τοποθετήσεις των ασφαλτικών μεμβρανών στις καταλήξεις δωμάτων-στεγών, διαφοροποιούνται αναλόγως:
• Του υποστρώματος (σκληρό ή θερμομονωτικό).
• Της ύπαρξης ή μη στρώσης προστασίας, όπου στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να
προβλεφθούν διατάξεις συγκράτησης αυτής.
Επιπλέον διαφοροποιούνται αναλόγως:
• Της κλίσης της στέγης.
• Των διατάξεων προστασίας των περιμετρικών φερόντων στοιχείων του δώματοςστέγης μετά των τοίχων πληρώσεως, από τη ροή των νερών (τοποθέτηση νεροσταλάκτη, οριζόντιας υδρορροής-προεξοχή στέγης).
• Της ανάγκης περιορισμού των θερμικών γεφυρών και των γραμμικών θερμικών
απωλειών μεταξύ των στοιχείων του δώματος-στέγης και των στοιχείων του κελύφους που καταλήγουν στο δώμα.
Στα σχήματα 94 έως 110 δίδονται ενδεικτικά παραδείγματα τοποθέτησης των μεμβρανών στις καταλήξεις των δωμάτων με ή χωρίς στρώση προστασίας, σε σκληρά ή θερμομονωτικά υποστρώματα ανάλογα με την κλίση. Στην περίπτωση κλίσης μεγαλύτερης του
5% θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στη σχετική παράγραφο.

Τοποθετήσεις ασφαλτικών μεμβρανών στους κορφιάδες και τα λούκια δωμάτων-στεγών
(σχήματα 111 έως 122)
Όπως και στις δίεδρες γωνίες, οι κύριες διατάξεις τοποθέτησης των μεμβρανών διακόπτονται στις σχηματιζόμενες γωνίες από τα επίπεδα των στεγών, ανεξάρτητα εάν οι γωνίες
είναι αμβλείες ή ορθές. Πάντοτε η γωνία των κορφιάδων και των λουκιών που σχηματίζονται από δύο επίπεδα δώματος-στέγης, μετά την τοποθέτηση των ασφαλτικών μεμβρανών, θα πρέπει να προστατεύεται από μεταλλικό έλασμα ελάχιστης πλευράς γωνίας του,
15 cm. Στην περίπτωση κλίσης μεγαλύτερης του 5% θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
αναφερόμενα στη σχετική παράγραφο.
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Καταλήξεις ασφαλτικών μεμβρανών σε κτιστούς καπναγωγούς και σε τοίχους υπερκατασκευών
(σχήμα 123)
Ανεξάρτητα εάν οι ασφαλτικές μεμβράνες τοποθετούνται σε θερμομονωτικό ή σκληρό
υπόστρωμα, πρέπει να προηγείται η κατασκευή τοπικής στρώσης κλίσης προς τα ανάντη
του καπναγωγού ή του τοίχου από γαρμπιλοσκυρόδεμα, ώστε να δύνανται τα νερά να
αποκλίνουν αριστερά δεξιά (βλέπε ένδειξη 35 σχήματος 123).
Η τοποθέτηση των μεμβρανών ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως στις δίεδρες γωνίες
με τοπικές ενισχύσεις στις τρίεδες (βλέπε σχήματα 77 έως 93).

Αποκατάσταση της συνέχειας των ασφαλτικών μεμβρανών στους αρμούς διαστολής
δωμάτων-στεγών
(σχήματα 124 έως 140)
Οι αρμοί διαστολής στα δώματα-στέγης είναι συνέχεια των αρμών διαστολής του κτιρίου ή προκύπτουν κατόπιν μελέτης μόνο για τον τελευταίο όροφο του κτιρίου.
Εκτός των αρμών που δημιουργούνται για να αποφευχθούν οι θερμοκρασιακές καταπονήσεις του κτιρίου, προβλέπονται και αρμοί τάσεων του κτιρίου στην περίπτωση που
υπάρχει κίνδυνος διαφορικών καθιζήσεων του κτιρίου.
Η αντιμετώπιση από στεγανοποιητικής πλευράς των ως άνω αρμών στην περίπτωση
των ασφαλτικών μεμβρανών πραγματοποιείται:
• Είτε με παρεμβολή ανάμεσα στις στρώσεις της στεγανοποιητικής ειδικής ασφαλτικής μεμβράνης σε συνδυασμό με αφρώδες κυλινδρικό κορδόνι, σύμφωνα με τα
σχήματα 124 έως 136.
• Είτε με παρεμβολή των «φτερών» των ειδικών προκατασκευασμένων διατομών από
νεοπρένιο ανάμεσα στις δύο ασφαλτικές μεμβράνες, σύμφωνα με τα σχήματα 137
έως 140.
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να προετοιμάζονται τα χείλη του αρμού του σκληρού
υποστρώματος όπως στο σχήμα 124, ή εφόσον προβλέπεται θερμομόνωση, σύμφωνα με
το σχήμα 125.
Η παρεμβολή της ειδικής ασφαλτικής μεμβράνης με ένδειξη (9) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχήματα 126 έως 135, η οποία τοποθετείται σε σχήμα V εντός της τριγωνικής
εγκοπής του αρμού και προστατεύεται από δίπλωση με την ενσωμάτωση στην εγκοπή
αφρώδους κυλινδρικού κορδονιού (17) σε συνδυασμό με ασφαλτική μαστίχα.
Στη δεύτερη περίπτωση (σχήματα 137 έως 140) θα πρέπει το πλάτος του αρμού να
είναι τέτοιο ώστε να δύναται να τοποθετηθεί σε αυτό το κεντρικό τμήμα της διατομής
νεοπρενίου και συγχρόνως να επιτρέπει τις παραμορφώσεις του για την παραλαβή των
αυξομειώσεων του αρμού.

Στεγνωτική εξασφάλιση αντισεισμικού αρμού μεσοτοιχίας στο δώμα
Πραγματοποιείται με κάλυψη του αρμού με ειδικό ελατηριωτό χαλυβδόφυλλο διατομής
ικανής να παραλαμβάνει τις μετακινήσεις του αρμού, πάντοτε με παρεμβολή του αφρώδους κυλινδρικού κορδονιού (17) και σφράγιση με ασφαλτική μαστίχα συμβατή με το θερμομονωτικό υλικό του αρμού, όπως στα σχήματα 141 και 142.
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Στεγνωτική εξασφάλιση των στομίων υδρορροών και των καθέτων διελεύσεων αγωγών από τα δώματα
(σχήματα 143 έως 148)
Και για τα στόμια υδρορροών και για τις διελεύσεις των αγωγών από τα δώματα-στέγες, η στεγανοποιητική εξασφάλιση επιτυγχάνεται μόνο όταν υπάρχει μια μεταλλική πλάκα
(φλάντζα) άκαμπτα συνδεδεμένη με τους σωλήνες των υδρορροών ή με σωλήνες πουκάμισα για τις εκ των υστέρων διελεύσεις αγωγών, οι οποίες πλάκες κολλιούνται με θερμή
άσφαλτο ανάμεσα στις δύο ασφαλτικές μεμβράνες της στεγανοποίησης.

Στόμια υδρορροών σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού
Τα στόμια υδρορροών ή τα στόμια υπερχειλίσεων (τα τελευταία υποχρεωτικά πρέπει να
τοποθετούνται όταν στο δώμα υπάρχει μία και μοναδική υδρορροή) διαμορφώνονται,
σύμφωνα με τα σχήματα 31, 32, 34, από φύλλο μολύβδου πάχους τουλάχιστον 3 mm ή
από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα (πλάκα και σωλήνας πουκάμισο) ή από πλαστικά υλικά
(συνήθως με διπλά τοιχώματα) και πλάκα (φλάντζα) από νεοπρένιο.
Η τοποθέτηση των στομίων υδρορροών με τους λαιμούς (κατακόρυφους ή πλάγιους),
που θα συνδεθούν με τις στήλες υδρορροών, προϋποθέτει ότι:
1. Έχει τοποθετηθεί μεταλλικός ή πλαστικός σωλήνας (πουκάμισο) επί του ξυλοτύπου
στη θέση του στομίου και ύψους ίσο με το πάχος των στρώσεων επί της φέρουσας
πλάκας. Η διάμετρος του πουκάμισου θα είναι τέτοια ώστε να δύναται να θερμομονωθεί ο λαιμός του στομίου.
2. Έχει διαμορφωθεί κατάλληλα το υπόστρωμα όπου θα τοποθετηθεί η πλάκα του
στομίου ώστε να μη δημιουργηθεί τοπική υπερύψωση των ασφαλτικών μεμβρανών
στην περιοχή του στομίου (σχήματα 29 και 30).
3. Έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης και των σχετικών
στρώσεων που πρέπει να προηγούνται αυτής.
4. Στην περίπτωση ανεξάρτητης τοποθέτησης της στεγάνωσης, η παρεμβαλλόμενη
στρώση ανεξαρτητοποίησης θα σταματά σε ακτίνα 50 cm από το κέντρο της οπής
και θα επικολλάται τοπικά στρογγυλλοτεμάχιο ασφαλτικής μεμβράνης με θερμή
άσφαλτο επί του υποστρώματος ή η πρώτη μεμβράνη θα τοποθετείται με πλήρη
πρόσφυση στο υπόστρωμα και σε επιφάνεια ακτίνας όπως αναφέρεται προηγουμένως (σχήματα 143, 144).
5. Θα προβλεφθούν διπλά στόμια υδρορροών, το καθένα με την πλάκα του και το
λαιμό του, όταν προβλέπεται στρώση κυκλοφορίας σε βατά για το κοινό δώματα.
Η πλάκα του άνω στομίου θα εδράζεται είτε στη στρώση χαλίκων, είτε στη στρώση
γαρμπιλοσκυροδέματος που θα κατασκευασθεί επ’ αυτής, όταν πρόκειται να τοποθετηθεί πλακόστρωση, ως στρώση κυκλοφορίας. Με το κάτω στόμιο εξασφαλίζεται
όπως προηγουμένως η στεγανοποίηση στο επίπεδο των μεμβρανών. Ο λαιμός του
άνω στομίου θα έχει διάμετρο τέτοια ώστε να εισχωρεί στο λαιμό του κάτω (βασικού) στομίου, θα φέρει δε οπές ή σχισμές στο ύψος της στρώσης των χαλίκων,
ώστε να δύναται να εισχωρήσει το λίγο νερό που θα καταλήξει σε αυτή, δεδομένου
ότι η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού κανονικά θα απορρέει από το πάνω στόμιο
της πλακόστρωσης που θα πρέπει να έχει αρμολογημένους αρμούς (βλέπε σχετικά
147, 148). Στην περίπτωση των σχημάτων 151, 152, όπου οι προκατασκευασμέ189
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νες πλάκες τοποθετούνται ελεύθερα επί των χαλικων, η μεγαλύτερη ποσότητα νερού θα απορρέει επί της στεγανοποιητικής στρώσης.
6. Ειδικά σε στρώση κυκλοφορίας από κυβόλιθους που αναγκαστικά τοποθετούνται
σε στρώση άμμου πάχους 6 cm, στην αρχική χρήση του δώματος η μεγαλύτερη
ποσότητα νερού θα καταλήγει στη στεγανοποιητική στρώση. Με την πάροδο του
χρόνου, όπου οι αρμοί με άμμο ανάμεσα στους κυβόλιθους θα στεγανοποιούνται
με τη συγκέντρωση χώματος και χορταρική ανάπτυξη, θα μειώνεται το νερό που θα
καταλήγει στη στεγανοποίηση.
7. Η στρώση χαλίκων που τοποθετείται σε όλα τα δώματα (εκτός εκείνων όπου προβλέπονται αυτοπροστατευόμενες ασφαλτικές μεμβράνες) θα πρέπει να συγκρατείται στην περιοχή της οπής, είτε με ειδική διάτρητη στεφάνη επί της οριζόντιας
πλάκας (σχήματα 31, 32, 143 έως 146) ύψους ίσο με το πάχος της στρώσης, είτε
με διάτρητη ή δικτυωτή κεφαλή δυνάμενη να προσαρμοσθεί στην οριζόντια πλάκα,
ή στα βιομηχανικού τύπου στόμια υδρορροών που προβλέπονται με διπλά πλαστικά
τοιχώματα, με ενδιάμεση θερμομόνωση, και διπλές ελαστικές φλάντζες συμβατές
με την άσφαλτο, εκ των οποίων η μία τοποθετείται κάτω από το φράγμα υδρατμών
και η άλλη ανάμεσα σε δύο ασφαλτικές μεμβράνες.

Στόμια υδρορροών με κίνδυνο παγετού
(σχήμα 146)
Πρέπει να προβλέπονται με διπλά τοιχώματα και με ενδιάμεση σε αυτά θερμομόνωση
με ή χωρίς θερμική αντίσταση, ώστε πάντοτε να είναι δυνατή η απορροή των νερών σε
περίπτωση παγετού. Παρόμοια αντιμετώπιση πραγματοποιείται και με τα βιομηχανικού
τύπου στόμια υδρορροών.

Διελεύσεις αγωγών από τα δώματα-στέγες
(σχήματα 149, 150)
Η στεγανοποιητική εξασφάλιση των διελεύσεων των αγωγών επιτυγχάνεται επίσης με
πουκάμισο και οριζόντια πλάκα που κολλιέται ανάμεσα σε δύο ασφαλτικές μεμβράνες, σύμφωνα με τα σχήματα 149, 150 όπου ειδικά στο σχήμα 150 προβλέπεται και θερμομόνωση
του αγωγού που διασχίζει τη φέρουσα πλάκα. Και για τις δύο περιπτώσεις των σχημάτων
πρέπει να σχηματίζεται η οπή διέλευσης των αγωγών με τοποθέτηση σχετικού πουκαμίσου.

Στεγνωτική εξασφάλιση των στερεωμένων στο δώμα ιστών
Η στεγανοποιητική εξασφάλιση των ιστών εξαρτάται από τις καταπονήσεις και τις δονήσεις που υφίστανται οι ιστοί στο δώμα.
Ιστοί που στερεώνονται σε οπές οι οποίες έχουν προβλεφθεί με τοποθέτηση μεταλλικών
σωλήνων και στη φέρουσα πλάκα, όταν δεν πρόκειται να δεχθούν δονήσεις, δύνανται να
στεγανοποιηθούν με κόλληση επ’ αυτών μεταλλικής φλάντζας, όπως στα σχήματα 151, 153.
Ιστοί που πρόκειται να δέχονται δονήσεις θα πρέπει να στερεούνται με οριζόντια πλάκα
και βίδες-μπουλόνια επί της φέρουσας πλάκας υπολογιζόμενης αναλόγως.
Η στεγανοποιητική εξασφάλιση θα πραγματοποιείται με ειδικά πουκάμισα με οριζόντια
πλάκα, των οποίων το κατακόρυφο τμήμα θα είναι με οριζόντιες πτυχώσεις (μορφή φυσαρμόνικας) ώστε να μη μεταφέρουν δονήσεις στη στεγανοποίηση.

Στεγνωτική εξασφάλιση των στερεωμένων στο δώμα κιγκλιδωμάτων
Τα κιγκλιδώματα δωμάτων χωρίς στηθαία θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να τραυματισθεί η στεγανοποιητική στρώση, όπως π.χ. στο σχήμα 153.
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Ενότητα 8.2: Κατασκευαστικές διατάξεις στεγανοποίησης δωμάτων-στεγών με
ασφαλτικές μεμβράνες

Σχήμα 1

8.2.1: Διατάξεις συγκράτησης των κατακόρυφων καταλήξεων των ασφαλτικών
μεμβρανών

Σχήμα 2			

Σχήμα 3 		

Σχήμα 4			

Σχήμα 5		

Στα σχήματα 2 έως 5 είναι:
1. φέρον στοιχείο στηθαίου
2. μαστίχα σιλικόνης
3. ινώδες θερμομονωτικό υλικό (πε-

τροβάμβακας) επικολλημένο με
θερμή άσφαλτο
4. βύσματα στερέωσης
5. ειδικές ροδέλες

6. πλέγμα οπλισμένου επιχρίσματος
7. επίχρισμα
8. θερμή άσφαλτος
9. ασφαλτική μεμβράνη
10. στραντζαριστό έλασμα αλουμινίου

ή ανοξείδωτου χάλυβα
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Στο σχήμα 6 είναι:
11. φέρον στοιχείο στηθαίου
12. ειδικό ελατοέλασμα αλουμινίου
13. αφρώδες υλικό για το βάθος του αρμού
14. αρμός στεγάνωσης (το 4 και το 5 προμηθεύονται μαζί με το 2)
15. οπές στερέωσης βυσμάτων
16. αρμολόγηση με σιλικόνη με σύγχρονη
τοποθέτηση του 7
17. κάλυψη του 2 με ελατό (τραβηχτό) έλασμα αλουμινίου
18. ασφαλτική μεμβράνη
Σχήμα 6

8.2.2: Διατάξεις διαμόρφωσης καταλήξεων δωμάτων-στεγών χωρίς στηθαία
με τοποθετήσεις στραντζαριστών ελασμάτων
Σχήμα 7

Σχήμα 8

Σύνθετο στραντζαριστό έλασμα ακραίας
εξασφάλισης ασφαλτικών μεμβρανών
τοποθετούμενων σε θερμομονωτικό υπόστρωμα. Θερμομόνωση εξωτερικού τοίχου ανάμεσα σε δύο οπτοπλινθοδομές.
Δεν υπάρχει εξασφάλιση από θερμικές
γέφυρες.

Σχήμα 7
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Ομοίως όπως στο σχήμα 7 αλλά με
εξασφάλιση από θερμικές γέφυρες.
Σχήμα 9 και 10
Σύνθετο στραντζαριστό έλασμα ακραίας
εξασφάλισης ασφαλτικών μεμβρανών,
αντεστραμμένης θερμομόνωσης, στρώσης
προστασίας με δυνατότητα κατάληξης
όμβριων νερών στην οριζόντια υδρορροή.

Σχήμα 8
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Σχήμα 9

Σχήμα 10

Σχήμα 11
Στραντζαριστό έλασμα ακραίας συγκράτησης ασφαλτικών μεμβρανών και θερμομόνωσης σε δώμα. Στέγη χωρίς στρώση προστασίας, με ελεύθερη κατάληξη όμβριων
νερών στην οριζόντια υδρορροή.

Σχήμα 11

Υπόμνημα σχημάτων 7 έως 11
- 1. φέρουσα πλάκα - 2. γαρμπιλοσκυρόδεμα διαμόρφωσης κλίσεων - 3. εξηλασμένη
πολυστερίνη - 5. θερμομόνωση συμβατή με ασφαλτικές μεμβράνες - 6. εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακας ή ειδική διογκωμένη πολυστερίνη - 7. ασφαλτικές μεμβράνες
(όταν υπάρχει στρώση προστασίας παρεμβάλλεται γεωύφασμα μεταξύ αυτών και θερμομόνωσης που δεν σημειούται στα σχήματα) - 7.1. ασφαλτική μεμβράνη με μεταλλική
αυτοπροστασία - 11. οργανικό επίχρισμα - 12. φράγμα υδρατμών - 13. εξηλασμένη πολυστερίνη - 15. μεταλλικό πλέγμα - 16. ξύλινη δοκός εμποτισμένη - 17. ειδικό στραντζαριστό
έλασμα - 18. γεωύφασμα 170 gr/m2 - 19. στρώση χαλίκων - 20. προκατασκευασμένη τσιμεντόπλακα - 21. έδρανα γωνιακά - 22. ειδικό στραντζαριστό έλασμα.
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Στέψεις στηθαίων με στραντζαριστά ελάσματα όταν δεν απαιτείται θερμομονωτική
προστασία:

Σχήμα 12			

Σχήμα 13		

Σχήμα 14

1. μεταλλικές λάμες από ελατηριωτό χάλυβα ανά 40 με 50 cm - 2. στραντζαριστό έλασμα
- 3. τσιμεντοκονία - 4. οπλισμός τσιμεντοκονίας - 5. μεταλλικές λάμες στήριξης με σφράγιση της κατάληξης.

8.2.3: Υλικά μηχανικής στερέωσης ασφαλτικών μεμβρανών - θερμομόνωσης σε
φέροντα υποστρώματα

Σχήμα 15		

Βίδες Φ4,2 mm αυτοδιατρητικές και
αυτοκοχλιούμενες για πάχος ελασμάτων < 0,75 m
Σχήμα 17
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Σχήμα 16

Βίδες Φ4,2 mm αυτοδιατρητικές για πάχος ελασμάτων 1,0 mm έως 2,5 mm
Σχήμα 18
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Διάνοιξη οπής σε βάθος
35 mm στο σκυρόδεμα για
τοποθέτηση βίδας Φ6 αυτοδιατρητικής (μήκους ίσο
με το πάχος θερμομόνωσης προσαυξημένου κατά
30 mm) μετά του χιτωνίου
βύσματος από πολυαμίδιο

Τοποθέτηση του συνόλου
βίδας-πλακέτας-χιτωνίου
μέχρις ότου το κολάρο του
χιτωνίου σταματήσει στο
σκυρόδεμα

Πλήρες βίδωμα μέχρι να
εισχωρήσει η κεφαλή της
βίδας στη σκάφη της πλακέτας

Σχήμα 19

8.2.4: Διαμερισμάτωση στρώσης κλίσης γαρμπιλοσκυροδέματος επί θερμομονωτικού
υποστρώματος

Σχήμα 20
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Σχήμα 21
- 1. ολόσωμο στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους ίσου με το συνολικό πάχος των
στρώσεων του δώματος - 2. αρμός διαστολής στηθαίου που επεκτείνεται και σε ενδεχομένως
υπάρχουσα μαρκίζα - 3. υπερκατασκευή δώματος (π.χ. κλιμακοστασίου, μηχανοστασίου)
- 4. φωταγωγός ή αγωγός με προεξέχοντα τοιχώματα - 5. περιμετρικός αρμός διαστολής
ελάχιστου πλάτους 10 mm ± 2 mm κατασκευαζόμενος σε όλο το πάχος της στρώσης κλίσης και σε απόσταση ± 30 cm από κάθε προεξέχον στοιχείο - 6. ενδιάμεσος συμπληρωματικός αρμός πάχους 5 mm σε όλο το πάχος της στρώσης εφόσον το μήκος της διαγωνίου
(7) είναι μεγαλύτερο των 18 mm - 8. προεξέχουσα μαρκίζα στηριζόμενη στη δοκό του
στηθαίου ή σε αυτό το στηθαίο
Για τη διαμόρφωση των στηθαίων και των μαρκιζών, ώστε να μη δημιουργούνται επιπτώσεις στις ασφαλτικές μεμβράνες που γυρίζουν κατακόρυφα και κολλιούνται σε
αυτά, βλέπε σχήματα 22 έως 28.

8.2.5: Διαμόρφωση κατακόρυφων υποστρωμάτων (στηθαία) ασφαλτικών μεμβρανών

Σχήμα 22
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Σχήμα 23

Σχήμα 24

Σχήμα 25

Σχήμα 26

Σχήμα 27
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Σχήμα 28
- 1. φέρουσα πλάκα - 2. (σχημάτων 22, 26) στρώση κλίσης γαρμπιλοσκυροδέματος επί
της φέρουσας πλάκας - 2. (σχημάτων 23, 28) στρώση κλίσης γαρμπιλοσκυροδέματος επί
θερμομόνωσης - 3. θερμομόνωση - 4. φράγμα υδρατμών - 5. διάτρητη μεμβράνη για ημιανεξάρτητη τοποθέτηση - 8. θερμή άσφαλτος - 9. ασφαλτικές μεμβράνες - 10. απόσταση
μεταξύ εγκάρσιων αρμών - 11. στρώση προστασίας κυκλοφορίας - 12. γραμμή διακοπής
αρμού πάνω από νεροσταλάκτη (α) - 13. εγκάρσιος αρμός μαρκίζας - 14. οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή

8.2.6: Προβλέψεις στις στρώσεις των κλίσεων και στα στηθαία για τοποθετήσεις
«ταρατσομολύβδων» στομίων υδρορροών και υπερχειλίσεις

Σχήμα 29
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Σχήμα 30
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Σχήμα 31				

Σχήμα 32

		

Σχήμα 33				

Σχήμα 34

Σχήμα 35

Σχήμα 36

- 1. φέρουσα πλάκα - 2. αστάρωμα - 3. σημειακή κόλληση με αστάρωμα - 4. στρώση
ημιανεξάρτητης τοποθέτησης μεμβρανών - 5. συγκόλληση με φλόγιστρο (ή με θερμή
άσφαλτο) - 6. συγκόλληση μόνο με θερμή άσφαλτο - 7. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
- 8. ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ή ελαστομερούς ασφάλτου - 9. μεμβράνη ελαστομερούς ασφάλτου - 10. συγκράτηση νερού που πρέπει να αποφεύγεται
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Σχήμα 37

Σχήμα 38

8.2.7: Μη βατά στο κοινό δώματα - ασφαλτικές μεμβράνες σε σκληρό υπόστρωμα
κατά τον ανεξάρτητο τρόπο τοποθέτησης

Σχήμα 39*

Σχήμα 40*

- 20. ασφαλτική μεμβράνη με υαλοπίλημα - 22. ασφαλτική μεμβράνη με υαλοπίλημα
50 gr/m2 - 21. ασφαλτική μεμβράνη με 50 gr/m2 και υαλοΰφασμα 250 gr/m2 επιυαλοπίλημα και υαλοΰφασμα με συντελε- λογής L3, I3, K3, Θ2
στές επιλογής L3, I3, K3, Θ2

Σχήμα 41*

Σχήμα 42*

- 23. όπως (20) σχήματος 39 - 24. μεμ- 25. μεμβράνη ελαστομερούς ασφάλβράνη ελαστομερούς ασφάλτου με μη του 4 mm, βάρους 4,6 gr/m2 με φορέα
υφαντές ίνες πολυεστέρα 180 gr/m2 με όπως (24) σχήματος 41 με συντελεστές
επιλογής L4, I3, K3, Θ2
συντελεστές επιλογής L3, I3, K3.

*Βλέπε υπόμνημα σελ. 206.
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8.2.8: Βατά στο κοινό δώματα - ασφαλτικές μεμβράνες σε σκληρό υπόστρωμα κατά
τον ανεξάρτητο τρόπο τοποθέτησης

Σχήμα 43*

- 26. όπως (20) σχήματος 39
- 27. όπως (25) σχήματος 42

Σχήμα 44*

- 28. Όπως (25) σχήματος 42

Οι συντελεστές επιλογής των μεμβρανών των σχημάτων 43, 44 πρέπει να είναι L4, I4,
K4, Θ2.

8.2.9: Μη βατά στο κοινό δώματα - αυτοπροστατευόμενες επιφανειακά ασφαλτικές
μεμβράνες σε σκληρό υπόστρωμα κατά ημιανεξάρτητο τρόπο τοποθέτησης

Σχήμα 45*

Σχήμα 46*

- 29. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου
όπως (20) σχήματος 39 κολλούμενη με
θερμή άσφαλτο σε διάτρητο φύλλο (9)
- 30. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου
με μεταλλική αυτοπροστασία - 31. ομοίως
όπως 30 αλλά με αυτοπροστασία
κεραμικών κόκκων. Συντελεστές επιλογής
L3, I3, K4, Θ2

- 32. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου
όπως (22) σχήματος 40 με μεταλλική αυτοπροστασία (§ 4.4.2) - 33. ομοίως όπως
32 αλλά με αυτοπροστασία κεραμικών
κόκκων. Συντελεστές επιλογής L3, I3, K4, Θ2

Σχήμα 47*

Σχήμα 48*

- 34. ελαστομερής αυτοκολλούμενη
κατά ημιανεξάρτητο τρόπο μεμβράνη
- 35. όπως (33) σχήματος 46. Συντελεστές
επιλογής L3, I3, K4, Θ2

- 36. ελαστομερής αυτοκολλούμενη
κατά ημιανεξάρτητο τρόπο μεμβράνη
με αυτοπροστασία κεραμικών κόκκων.
Συντελεστές επιλογής L3, I3, K4, Θ2

*Βλέπε υπόμνημα σελ. 206.
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Σχήμα 49*

Παρεμβαλλόμενη διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με κόκκους φελλού ή χάντρες φελλού, στην περίπτωση υγρού
σκληρού υποστρώματος αντί της (9) στα σχήματα 45, 46, μεταξύ στεγάνωσης και υποστρώματος σε συνδυασμό πάντοτε με εξαεριστήρες

8.2.10: Μη βατά στο κοινό δώματα - ασφαλτικές μεμβράνες σε θερμομονωτικό υπόστρωμα κατά ανεξάρτητο τρόπο τοποθέτησης

Σχήμα 50*

Σχήμα 51*

- 37. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου
με φορέα υαλοπίλημα 50 gr/m2
- 38. μεμβράνη όπως η προηγούμενη
αλλά με φορέα υαλοπίλημα 50 gr/m2 και
υαλοΰφασμα 250 gr/m3 με συντελεστές
επιλογής L3, I3, K3, Θ2

- 39. όπως η μεμβράνη (38) του
σχήματος 50, με συντελεστές επιλογής L3,
I3, K3, Θ2

Η στρώση (15) κολλιέται με θερμή άσφαλτο στην (8) και καλύπτεται με θερμή άσφαλτο.

Σημείωση
- Η στρώση (15) (φράγμα υδρατμών) τοποθετείται αναλόγως της υγρομετρίας των
κάτωθεν χώρων και αναλόγως του επηρεαζόμενου ή όχι των θερμομονωτικών
υλικών από τους υδρατμούς.
- Στην περίπτωση υγρού σκληρού υποστρώματος, η στρώση (15) αντικαθιστάται
με τη στρώση (9.1) του σχήματος 49 σε συνδυασμό με εξαεριστήρες.

*Βλέπε υπόμνημα σελ. 206.
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Σχήμα 52*

- 40. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
με φορέα υαλοπίλημα 50 gr/m2
- 41. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
με φορέα μη υφαντές ίνες πολυεστέρα
150 gr/m2 και συντελεστές επιλογής L3,
I3, K3, Θ2

Σχήμα 53*

- 42. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
σύμφωνα με συντελεστές επιλογής L3, I3,
K3, Θ2

Προϋποθέσεις εφαρμογής των μεμβρανών των σχημάτων 50 έως 53 είναι:
1. Τα θερμομονωτικά υλικά να αποτελούνται από:
• άκαμπτες πλάκες αφρώδους πολυουρεθάνης με επένδυση και στις δύο όψεις
υαλοϋφάσματος
• πλάκες διογκωμένων κόκκων φελλού
• πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης επί διαφράγματος (2)
• πλάκες διογκωμένου γυαλιού
• ινώδη υλικά όπου η τελευταία άνω μεμβράνη να είναι αντοχής L4 και I4
2. Να παρουσιάζουν όλα τα ως άνω υλικά υποχώρηση < 5% επί του πάχους τους
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8.2.11: Μη βατά στο κοινό δώματα - αυτοπροστατευόμενες επιφανειακά ασφαλτικές
μεμβράνες σε θερμομονωτικό υπόστρωμα με πλήρη πρόσφυση (σχήματα 54,
55) ή κατά τον ημιανεξάρτητο τρόπο τοποθέτησης (σχήματα 56, 67)

Σχήμα 54*

Σχήμα 55*

- 43. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με
φορέα υαλοπίλημα 50 gr/m2 - 44. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με φορέα υαλοπίλημα 50 gr/m2 και υαλοΰφασμα 250 gr/
m2 ή ελαστομερής μεμβράνη με φορέα μη
υφαντές ίνες πολυεστέρα 100 gr/m2, με
μεταλλική αυτοπροστασία

- 46. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με
φορέα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα
150 gr/m2 με μεταλλική αυτοπροστασία
- 47. ομοίως ως άνω αλλά με κεραμικούς
κόκκους - 45. ομοίως όπως (44) αλλά με
κεραμικούς κόκκους

*Βλέπε υπόμνημα σελ. 206.

Σχήμα 56*

Σχήμα 57*

- 48. αυτοκόλλητες σημειακά ή γραμμικά ελαστομερής ασφαλτικές μεμβράνες
- 49. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
με φορέα μη υφαντές ίνες πολυεστέρα των
150 gr/m2 με αυτοπροστασία κεραμικών
κόκκων

- 50. αυτοκόλλητες σημειακά, γραμμικά
και επικαλύψεων ελαστομερείς ασφαλτικές
μεμβράνες με φορέα από μη υφαντές ίνες
πολυεστέρα των 180 gr/m2 με αυτοπροστασία κεραμικών κόκκων. Συντελεστές επιλογής μεμβρανών L3-I3-Κ4-Θ2

Σημείωση
Αναφορικά με τη στρώση 15 (φράγμα υδρατμών) βλέπε τη σημείωση των σχημάτων 50, 51.

Προϋπόθεση εφαρμογής παρόμοιων λύσεων είναι:
1. Τα θερμομονωτικά υλικά να αποτελούνται: από ινώδη πυκνότητας >170 kg/
m3 με επικάλυψη ασφαλτωμένου χαρτιού με πτυχώσεις των 100gr/m2 ● από
πλάκες άκαμπτης αφρώδους πολυουρεθάνης με επένδυση και στις δύο όψεις
υαλοϋφάσματος ή από πλάκες διογκωμένου γυαλιού.
2. Αμφότερα τα υλικά να παρουσιάζουν υποχώρηση <5% επί του πάχους
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8.2.12: Βατά στο κοινό δώματα - ασφαλτικές μεμβράνες σε θερμομονωτικό υπόστρωμα
κατά τον ανεξάρτητο τρόπο τοποθέτησης

Σχήμα 58*

Σχήμα 59*

- 51. μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με - 53. ελαστομερής μεμβράνη με φορέα μη
φορέα υαλοπίλημα 50 gr/m2 - 52. ελαστο- υφαντές ίνες πολυεστέρα 150 gr/m2
μερής μεμβράνη με φορέα μη υφαντές ίνες Συντελεστές επιλογής L4-I4-K4-Θ2
πολυεστέρα 100 gr/m2
Συντελεστές επιλογής L4-I4-K4-Θ2
Προϋπόθεση εφαρμογής παρόμοιων λύσεων είναι:
1. Τα θερμομονωτικά υλικά να αποτελούνται από: - πλάκες άκαμπτες αφρώδους πολυουρεθάνης με επένδυση και στις δύο όψεις υαλοϋφάσματος, - πλάκες
κόκκων διογκωμένου φελλού, - πλάκες διογκωμένου γυαλιού τοποθετούμενο με
θερμή άσφαλτο
2. Να παρουσιάζουν όλα τα υλικά υποχώρηση < 5% επί του πάχους
*Bλέπε υπόμνημα σελ. 206.

Σχήμα 60*

Σχήμα 61*

- 54. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με
φορέα υαλοπίλημα 50 gr/m2 - 55. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με φορέα μη
υφαντές ίνες πολυεστέρα 150 gr/m2
Συντελεστές επιλογής L4-I4-K4-Θ2

- 56. ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη
με φορέα μη υφαντές ίνες πολυεστέρα
180 gr/m2 σύμφωνα με παράγραφο 4.7.2
του παρόντος
Συντελεστές επιλογής L4-I4-K4-Θ2

Αναφορικά με τη στρώση 15 (φράγμα υδρατμών) βλέπε σημείωση των σχημάτων 50, 51.
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Γενικό υπόμνημα των σχημάτων 39 έως 61 για όλες τις στρώσεις που τοποθετούνται
στο δώμα εκτός των στεγανωτικών και θερμομονωτικών.
1. Φέρουσα πλάκα ή στρώση κλίσης.
2. Στρώση ανεξαρτητοποίησης.
3. Κόλληση μεταξύ τους των ασφαλτικών μεμβρανών με φλόγιστρο.
4. Σ τρώση χαλίκων (σπαστών ή στρογγυλών) για προστασία των μεμβρανών πάχους
4,0 cm διαστάσεων χαλίκων 5/15.
5. Σ τρώση κυκλοφορίας από χυτό σκυρόδεμα με αρμούς, ελάχιστου πάχους 5,0 cm
οπλισμένου με μεταλλικό πλέγμα. Επί της στρώσης αυτής τοποθετούνται πλακίδια
και πλάκες μαρμάρου.
6. Π
 ροκατασκευασμένες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, δυνάμενες να εδράζονται
στις τέσσερις γωνίες τους.
7. Έδρανα από Neoprene ελαστικής συμπεριφοράς ή από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο
ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος με επιφάνεια βάσης έδρασης > 300 cm2 δυνάμενα να δεχθούν φορτίο 2,0 t και ικανά να δεχθούν έδραση τεσσάρων πλακών κατά τις γωνίες
τους.
8. Επάλειψη της επιφάνειας του σκληρού υποστρώματος με ψυχρή άσφαλτο.
9. Διάτρητο φύλλο.
9.1. Διάτρητο ασφαλτικό φύλλο με κόκκους φελλού ή χάνδρες πολυστερίνης στην κάτω
επιφάνειά τους.
10. Θερμή οξειδωμένη άσφαλτος.
11. Σημειακή κόλληση των διάτρητων φύλλων 9 και 9.1 με το σκληρό υπόστρωμα.
12. Αυτοκόλληση των ειδικών ασφαλτικών μεμβρανών 34, 36, 48, 50.
13. Φράγμα υδρατμών ανάμεσα σε δυο στρώσεις θερμής ασφάλτου σε ποσότητα 1,3
kg/m2 εκάστη (βλέπε σχετικά και σημείωση μετά τα σχήματα 50 και 51).
14. Θερμομονωτικό υπόστρωμα (βλέπε υπομνήματα στα σχήματα 50 έως 61).
15. Ειδικό υαλοπίλημα τοποθετούμενο μεταξύ ασφαλτικών μεμβρανών και θερμομονωτικού υποστρώματος 20 έως 56 ασφαλτικές μεμβράνες όπως ορίζονται στα
υπομνήματα των σχημάτων 39 έως 61.
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8.2.13: Διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών σε εξώστες διαμερισμάτων σε
εσοχή

Σχήμα 64
Α’ φάση

Σχήμα 62

Σχήμα 65
Β’ φάση

Σχήμα 63
Σχήμα 66
Γ’ φάση

Α’ Υπόμνημα
- 1. πλακίδια κεραμικά - πλάκες μαρμάρου - 2. ειδικές αυτοκόλλητες προστατευτικές
πλάκες πάχους 7 mm - 4.+5. αυτοκόλλητες μεμβράνες - 6. στεγάνωση της δίεδρης
γωνίας με τη μεμβράνη (4) - 7. αστάρωμα με ψυχρή άσφαλτο - 8. φέρουσα πλάκα
- 9. θερμομόνωση μη συμπιέσιμη (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακας)
- 10. οπλισμένη με πλέγμα 10/100/3 τσιμεντοκονία ελαχίστου πάχους 30 m - 3. γωνιακή
ενίσχυση της δίεδρης γωνίας με (4) μετά την τοποθέτηση της δεύτερης μεμβράνης
- 11. αρμοί μεταξύ των μεμβρανών (δεν τοποθετούνται με επικάλυψη) - 12. η μεμβράνη
(51) της δεύτερης φάσης γυρίζει κατακόρυφα στη γωνία
Σημείωση: στην τρίτη φάση η μεμβράνη (4) δεν γυρίζει κατακόρυφα – επικολλάται
πρόσθετη ενίσχυση (3) στη δίεδρη γωνία. Οι πλάκες (2) τοποθετούνται κατά τη διαγώνιο.
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8.2.14: Διατάξεις διαμόρφωσης στρώσεων δωμάτων-κήπων
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Σχήμα 67

Σχήμα 68

Σχήμα 69

Σχήμα 70

Σχήμα 71

Σχήμα 72
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Υπόμνημα σχημάτων 67 έως 72
1. Φέρουσα πλάκα ή στρώση κλίσης.
2. Επάλειψη της σκληρής επιφάνειας του σκληρού υποστρώματος με ψυχρή άσφαλτο.
3. Φ
 ράγμα υδρατμών ανάμεσα σε δύο στρώσεις θερμής ασφάλτου σε ποσότητα 1,3
kg/m2 εκάστη – βλέπε σχετικά και σημείωση μετά τα σχήματα 50 και 51 της παρούσης.
4. Θερμομονωτική στρώση.
5. Ειδικό πίλημα.
6. Ασφαλτικές μεμβράνες.
7. Ασφαλτικές μεμβράνες.
8. Στρώση ανεξαρτητοποίησης.
9. Στρώση φιλτραρίσματος.
10. Σκληρή στρώση προστασίας από γαρμπιλοσκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm
οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα.
11. Σ τρώση αποστράγγισης από σπαστούς ή στρογγυλούς χάλικες διαστάσεων 10/20
ελαχίστου πάχους 30 cm.
12. Στρώση αποστράγγισης.
13. Φίλτρο.
14. Κηπευτικό χώμα πάχους όχι μεγαλύτερο του ενός μέτρου.

8.2.15: Ασφαλτικές μεμβράνες σε σκληρά υποστρώματα δωμάτων-στεγών κλίσης > 5%

Σχήμα 73

Σχήμα 74

Σχήμα 76
Σχήμα 75
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Υπόμνημα σχημάτων 73 έως 76
- 1. φέρουσα πλάκα δώματος-στέγης - 2. απισωτική τσιμεντοκονία - 3. επάλειψη επιφάνειας τσιμεντοκονίας με ψυχρή άσφαλτο - 4. διάτρητο φύλλο - 5. θερμή άσφαλτο σε
ποσότητα 1,5 kg/m3 για κόλληση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης διαμέσου του διάτρητου φύλλου στη σκληρή επιφάνεια - 6. κόλληση της δεύτερης μεμβράνης στην πρώτη
θερμή άσφαλτο ή με φλόγιστρο (προτίμηση θερμής ασφάλτου στην επικάλυψη με μεμβράνη της πλακέτας (9)) - 7. ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με φορέα υαλοπίλημα 50gr/m2 - 8. ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλτου με φορέα υαλοπίλημα
50gr/m2 και υαλόπλεγμα 250gr/m2 με μεταλλική αυτοπροστασία ή προστασία κεραμικών
κόκκων. Εναλλακτικά ελαστομερής μεμβράνη με μεταλλική αυτοπροστασία και φορέα μη
υφαντές ίνες πολυεστέρα 100gr/m2 - 9. Πλακέτα βίδας στερέωσης

8.2.16: Ειδικές διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών στις δίεδρες γωνίες
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Σχήμα 77*

Αυτοπροστατευόμενες
ασφαλτικές μεμβράνες σε
στρώση κλίσης επί θερμομόνωσης, τοποθετούμενες
κατά τον ημιανεξάρτητο
τρόπο.
Σημείωση: η στρώση του διάτρητου σταματά στα 50 cm
από το στηθαίο και η πρώτη
μεμβράνη κολλιέται με θερμή άσφαλτο διαμέσου του
διάτρητου φύλλου (βλέπε
και σχήμα 79). Οι υπόλοιπες
κολλήσεις γίνονται ή με φλόγιστρο ή με θερμή άσφαλτο.
Ο αρμός διαστολής της
στρώσης κλίσης επί της θερμομόνωσης πρέπει να γεφυρωθεί.
Οι κύριες διατάξεις στεγάνωσης του δώματος διακόπτονται στις δίεδρες γωνίες.
Η αποκατάσταση της συνέχειας πραγματοποιείται με
την πλήρη κόλληση μεμβρανών υπό γωνία και σε μήκη
όσο το πλάτος (L) του φύλλου του ρολού σύμφωνα με
τα σχήματα 77, 78, 80 έως
87.

Σχήμα 78*

*Βλέπε υπόμνημα σελ. 213
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8.2.17: Ειδικές διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών στις δίεδρες γωνίες
Στην περίπτωση ημιανεξάρτητης τοποθέτησης των μεμβρανών της κύριας διάταξης στεγάνωσης του δώματος, τα διάτρητα
φύλλα διακόπτονται σε απόσταση 50 cm
από τα στηθαία ή από υπερκατασκευές.
Στις λωρίδες των 50 cm οι μεμβράνες
κολλιούνται με πλήρη πρόσφυση επί της
επιφάνειας του σκληρού υποστρώματος.
Σχήμα 79*

8.2.18: Ειδικές διατάξεις τοποθέτησης ασφαλτικών μεμβρανών στις δίεδρες γωνίες
Αυτοπροστατευόμενες ασφαλτικές μεμβράνες σε μία στρώση επί σκληρού υποστρώματος
(βλέπε και σχήματα 46, 48).

Σχήμα 80*

Αυτοπροστατευόμενες ασφαλτικές μεμβράνες σε δύο στρώσεις επί θερμομονωτικού υποστρώματος (βλέπε σχήματα
54, 56).

Σχήμα 81*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 213.
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Αυτοπροστατευόμενες
ασφαλτικές μεμβράνες σε
μία στρώση επί θερμομονωτικού υποστρώματος (βλέπε
και σχήματα 55, 57).

Σχήμα 82*

Ασφαλτικές μεμβράνες σε
δύο στρώσεις επί θερμομονωτικού υποστρώματος:
1. σε μη βατά δώματα
σύμφωνα με τα σχήματα 50, 52
2. σε βατά δώματα σύμφωνα με τα σχήματα
58, 60
Σχήμα 83*

Ασφαλτικές μεμβράνες σε
μία στρώση, επί θερμομονωτικού υποστρώματος:
1. σε μη βατά δώματα
σύμφωνα με τα σχήματα 51, 53
2. σε βατά δώματα σύμφωνα με τα σχήματα
59, 61
Σχήμα 84*

Ασφαλτικές μεμβράνες σε
δύο στρώσεις επί σκληρού
υποστρώματος:
1. σε μη βατά δώματα
σύμφωνα με τα σχήματα 39, 41
2. σε βατά δώματα σύμφωνα με το σχήμα 43
Σχήμα 85*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 213.
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Ασφαλτικές μεμβράνες σε
μία στρώση επί σκληρού υποστρώματος:
1. σε μη βατά δώματα
σύμφωνα με τα σχήματα 40, 42
2. σε βατά δώματα σύμφωνα με το σχήμα 44.

Σχήμα 86

Ασφαλτικές μεμβράνες σε
δύο στρώσεις, και επί κατακόρυφου θερμομονωτικού υποστρώματος, και κατά τα λοιπά όπως στο σχήμα 83.
Σημείωση
Στο σχήμα 87 το ολόσωμο από οπλισμένο σκυρόδεμα στηθαίο προστατεύεται
θερμικά και εξωτερικά, με
τη θερμομόνωση του εξωτερικού τοίχου να συνεχίζει και
πάνω από την πλάκα του δώματος.

Σχήμα 87

Υπόμνημα σχημάτων 77 έως 87
- 1. φέρουσα πλάκα - 2. στρώση κλίσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα επί φέρουσας πλάκας ή επί θερμομονωτικού υποστρώματος - 3. θερμομονωτικό υπόστρωμα όπως ορίζεται
στα σχήματα 50 έως 61 - 3.1. θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη - 4. φράγμα
υδρατμών - 5. διάτρητο φύλλο - 6. στρώση ανεξαρτητοποίησης - 7. ή 8. κόλληση σε θερμή
άσφαλτο ή με φλόγιστρο - 9. ασφαλτικές μεμβράνες όπως ορίζονται στα σχήματα 39 έως
61 - 10. ασφαλτικές μεμβράνες στα κατακόρυφα τμήματα τοποθετούμενες σύμφωνα με
το σχήμα 78 - 11. στρώση προστασίας ή κυκλοφορίας - 12. αρμολόγηση αρμού μεταξύ
κατακόρυφης προστατευτικής στρώσης και αντίστοιχης οριζόντιας (χυτό επιτόπου σκυρόδεμα) - 13. κατακόρυφη προστατευτική στρώση από γαρμπιλοσκυρόδεμα
Σημείωση: Το φράγμα υδρατμών τοποθετείται σε θερμή άσφαλτο επί ασταρωμένης με
ψυχρή άσφαλτο - 8.1. επιφάνειας σκυροδέματος
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8.2.19: Πρόσθετα ειδικά τεμάχια μεμβρανών για την αποκατάσταση της συνέχειας της
στεγανοποίησης στις τρίεδρες γωνίες

Σχήμα 88			

Σχήμα 89

Εισερχόμενη τρίεδρη γωνία

εξέχουσες τρίεδρες γωνίες

Σχήμα 91

Σχήμα 92

Σχήμα 93
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8.2.20: Καταλήξεις ασφαλτικών μεμβρανών στα δώματα-στέγες χωρίς στηθαία
Ασφαλτικές μεμβράνες σε
σκληρό υπόστρωμα με νεροσταλάκτη και παρεμβολή διάτρητου φύλλου (βλέπε σχετικά και σχήματα 45 έως 49).
Περίπτωση όπου δεν προβλέπεται θερμομόνωση επί του
δώματος-στέγης.

Σχήμα 94*

Ασφαλτικές μεμβράνες σε
θερμομονωτικό υπόστρωμα
συγκρατούμενο από την ξύλινη δοκό (26) επί της οποίας
στερεούνται οι μεμβράνες
και ο νεροσταλάκτης (βλέπε
σχετικά και σχήματα 54 έως
47).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: ενδιάμεση
Υπάρχει πρόβλημα θερμικών γεφυρών
Σχήμα 95*

Ομοίως όπως στο σχήμα 95,
με τη διαφορά ότι η θερμομόνωση των κατακόρυφων
στοιχείων είναι εξωτερική. Το
πρόβλημα των θερμικών γεφυρών περιορίζεται.

Σχήμα 96*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 221.		
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Ασφαλτικές μεμβράνες επί
σκληρού επιστρώματος (στρώση κλίσης επί θερμομόνωση)
με στρώση προστασίας από
χαλίκια και με διάταξη (14)
συγκράτησής τους (βλέπε σχετικά και σχήματα 39 έως 42).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: ενδιάμεση
Υπάρχει πρόβλημα θερμικών
γεφυρών
Σχήμα 97*

Ασφαλτικές μεμβράνες επί
θερμομονωτικού υποστρώματος, συγκρατούμενο από
την ξύλινη δοκό (20) με στρώση προστασίας από χαλίκια
με διάταξη συγκράτησης (14)
(βλέπε σχετικά σχήματα 50
έως 53).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: εξωτερική
Υπάρχει πρόβλημα θερμικών
γεφυρών
Σχήμα 98*

Σχήμα 99*

Ασφαλτικές μεμβράνες σε σκληρό υπόστρωμα αντεστραμμένης θερμομόνωσης με
στρώση προστασίας χαλίκων και διατάξεις συγκράτησης και απορροής νερών.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 221.

216

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 • Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες

Ασφαλτικές μεμβράνες επί θερμομονωτικού υποστρώματος,
χωρίς στρώση προστασίας με
διατάξεις συγκράτησης θερμομόνωσης (20) και στερέωσης εξωτερικής υδρορροής
(βλέπε σχετικά και σχήματα
54 έως 57).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: εξωτερική
Σχήμα 100*

Ασφαλτικές μεμβράνες επί
σκληρού υποστρώματος (στρώση κλίσης επί θερμομόνωσης)
με στρώση προστασίας από
χαλίκια, σε δώμα-στέγη με
εσωτερική κλίση (βλέπε σχετικά και σχήματα 39 έως 42).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: ενδιάμεση
Υπάρχει πρόβλημα θερμικών
γεφυρών

Σχήμα 101*

Ασφαλτικές μεμβράνες επί
θερμομονωτικού υποστρώματος με στρώση προστασίας
από χαλίκια, σε δώμα-στέγη με
εσωτερική κλίση (βλέπε σχετικά σχήματα 50 έως 53).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: εξωτερική
Υπάρχει πρόβλημα θερμικών
γεφυρών

Σχήμα 102*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 221.
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Ασφαλτικές μεμβράνες επί
σκληρού υποστρώματος (στρώση κλίσης επί θερμομόνωσης)
με στρώση κυκλοφορίας σε
δώμα με εσωτερική κλίση <5%
(βλέπε σχετικά και σχήματα 58
έως 61).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: εξωτερική
Υπάρχει πρόβλημα θερμικών
γεφυρών
Σχήμα 103*

Ασφαλτικές μεμβράνες επί θερμομονωτικού υποστρώματος,
με στρώση προστασίας από
χαλίκια σε δώμα-στέγη με εσωτερική κλίση (βλέπε σχετικά και
σχήματα 50 έως 53).
Θερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: ενδιάμεση
Υπάρχει πρόβλημα θερμικών
γεφυρών

Σχήμα 104*

Ομοίως όπως στα σχήμα 103
αλλά με εξωτερική θερμομόνωση των κατακόρυφων στοιχείων.
Το πρόβλημα των θερμικών
γεφυρώσεων περιορίζεται στο
ελάχιστο.

Σχήμα 105*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 221.

218

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 • Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες

Σχήμα 106*

Σχήμα 107*

Διατάξεις αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ ασφαλτικών μεμβρανών και οριζόντιων
υδρορροών, στις κάτω, σε πρόβολο καταλήξεις δωμάτων-στεγών.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 221.
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Τοποθετήσεις ασφαλτικών
μεμβρανών σε θερμομονωτικό υπόστρωμα, όταν χρησιμοποιούνται βιομηχανικού
τύπου διατάξεις κατάληξης
δώματος-στέγης για κάλυψη
των επενδύσεων όψεων ή για
τη δημιουργία μετώπης.

Σχήμα 108*

Τα γωνιακά ελάσματα (32)
διαφορετικών σχημάτων τοποθετούνται σε μήκος για να
συγκρατήσουν τη θερμομόνωση (σχήματα 108, 109) ή
όλες τις στρώσεις του δώματος (σχήμα 110). Στερεούνται
στο σκυρόδεμα διαμέσου ή
όχι των στοιχείων στερέωσης
της μετώπης.		

Σχήμα 109*

Σχήμα 110*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 221.		
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Υπόμνημα των σχημάτων 94 έως 110
1. φέρων στοιχείο δώματος-στέγης.
2. στρώση κλίσης επί της φέρουσας πλάκας ή επί θερμομονωτικού υποστρώματος.
3. θερμομονωτικό υπόστρωμα όπως ορίζεται στα σχήματα 50 έως 61.
4.	φράγμα υδρατμών τοποθετούμενο με θερμή άσφαλτο ή με φλόγιστρο επί ασταρωμένης με ψυχρή άσφαλτο επιφανείας σκυροδέματος (βλέπε σχετικά και σημείωση μετά τα σχήματα 50 και 51).
5. διάτρητο φύλλο.
7. κόλληση με φλόγιστρο.
8. κόλληση με θερμή άσφαλτο.
8.1. αστάρωμα επιφάνειας σκυροδέματος.
6. ασφαλτική μεμβράνη (όπως ορίζεται στα σχήματα 39 έως 61 ως πρώτη στρώση).
7.	αυτοπροστατευόμενη ασφαλτική μεμβράνη (όπως ορίζεται στα σχήματα 45 έως
48 και 54 έως 57).
8. στρώση ανεξαρτητοποίησης.
9. στρώση χαλίκων.
10. εξηλασμένη πολυστερίνη.
11.	ειδική μεταλλική κατασκευή τοποθετούμενη στις κάτω καταλήξεις δώματος-στέγης για συγκράτηση στρώσης χαλίκων και δημιουργίας νεροσταλάκτη.
12. ομοίως ως άνω με επιπλέον σκέλος για δημιουργία οριζόντιας υδρορροής.
13.	Εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας ή ειδική διογκωμένη πολυστερίνη για
εξωτερικές θερμομονώσεις.
14. λεπτό οργανικό κονίαμα.
15.	έδρανα από νεοπρένιο ελαστικής συμπεριφοράς ή από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος με επιφάνεια βάσης έδρασης >300 cm2 δυνάμενα να
δεχθούν φορτίο >2,0 t και ικανά να δεχθούν έδραση τεσσάρων πλακών κατά τις
γωνίες τους.
16. ομοίως ως άνω, αλλά ειδικής διατομής ώστε να τοποθετείται στην ακραία κατάληξη.
17.	προκατασκευασμένες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος ή χυτό επιτόπου γαρμπιλοσκυρόδεμα.
18.	ξύλινη εμποτισμένη δοκός έναντι διάβρωσης από μύκητες ή ξυλοφάγα έντομα,
ορθογωνικής διατομής πάχους όσο το πάχος θερμομόνωσης ή τριγωνικής διατομής στην περίπτωση των σχημάτων 108, 109.
19.	νεροσταλάκτης από έλασμα τιτανιούχου ψευδάργυρου με το οριζόντιο σκέλος να
βιδώνεται στο σκυρόδεμα ή στην ξύλινη δοκό μετά την τοποθέτηση της πρώτης
ασφαλτικής μεμβράνης.
20. μεταλλικό πλέγμα οπλισμού επιχρίσματα.
21.	ειδική μεμβράνη, κατασκευή από τιτανιούχο ψευδάργυρο μορφής τέτοιας ώστε
να σχηματίζει νεροσταλάκτη και με τα οριζόντιά του στοιχεία να στερεούνται και
να προστατεύει τις μεμβράνες από υφαρπαγή.
22. ομοίως όπως προηγούμενα αλλά με ένα οριζόντιο στοιχείο.
23. γωνιακό στραντζαριστό έλασμα στερεούμενο στο 24.
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24.	προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος εδραζόμενες ελεύθερα επί της
στρώσης ανεξαρτοποίησης χαλίκων στην περίπτωση δώματος κλίσης <5% με
στρώση κυκλοφορίας.
25. κατακόρυφο γύρισμα της ασφαλτικής μεμβράνης.
26.	ειδική μεμβράνη PVC με πολυεστερικό ύφασμα επί της επιφανείας της δυνάμενη
να κολληθεί με ασφαλτική μεμβράνη.
27.	προκατασκευασμένο στοιχείο επένδυσης όψεως τοποθετούμενο σε απόσταση
από την εξωτερική παρεία του κελύφους (π.χ. πλάκες μαρμάρου ή ασύνδετα μεταλλικά φύλλα με ενδιάμεση πολυουρεθάνη).
28.	στραντζαριστά ελάσματα από τιτανιούχο ψευδάργυρο για συγκράτηση της θερμομόνωσης (περίπτωση σχημάτων 108, 109 ή για συγκράτηση του συνόλου των
στρώσεων του δώματος σχήμα 110).
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8.2.21: Τοποθετήσεις ασφαλτικών μεμβρανών στους κορφιάδες και τα λούκια
δωμάτων-στεγών

Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών σε κορφιά επί θερμομονωτικού υποστρώματος, με
στερεώσεις ή μη αναλόγως της κλίσης.
Σχήμα 111*

Ομοίως όπως το σχήμα 111 αλλά επί σκληρού υποστρώματος.
Σχήμα 112*

Σχήμα 113*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 228.
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Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών σε εσωτερικό λούκι επί θερμομονωτικού υποστρώματος με στερεώσεις ή μη αναλόγως της κλίσης του δώματος-στέγης.
Σχήμα 114*

Ομοίως όπως στο σχήμα 114 αλλά επί σκληρού υποστρώματος.
Σχήμα 115*

Σχήμα 116*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 228.
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Για τρόπους στερέωσης των μεμβρανών αναλόγως του υποστρώματος (βλέπε σχήματα
73 έως 76)
Διαμόρφωση δώματος κλίσης
<5% με εσωτερικό λούκι και
τις ασφαλτικές μεμβράνες επί
θερμομονωτικού υποστρώματος.

Σχήμα 117*

Διαμόρφωση δώματος κλίσης < 5% με εσωτερικό λούκι
και με στρώση κυκλοφορίας.
Προβλέπεται χυτή επιτόπου
επένδυση από οπλισμένο γαρμπιλοσκυρόδεμα με οπές στο
επίπεδο στεγανοποίησης.

Σχήμα 118*

Διαμόρφωση δώματος-στέγης μεγάλης κλίσης (>100)
με ακραίο λούκι-Ασφαλτικές
μεμβράνες επί θερμομονωτικού υποστρώματος-θερμομόνωση κατακόρυφων στοιχείων: ενδιάμεση – Πρόβλημα
γεφυρών: σχεδόν μηδενικό.
Σχήμα 119*

Ομοίως όπως στο σχήμα 119
από πλευράς διαμόρφωσης
του ακραίου λουκία. Ασφαλτική μεμβράνη σε μία στρώση
επί σκληρού υποστρώματοςθερμομόνωση κατακόρυφων
στοιχείων: ενδιάμεση – Πρόβλημα θερμικών γεφυρών:
σχεδόν μηδενικό.
Σχήμα 120*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 228.
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Σχήμα 121*

Τοποθέτηση ασφαλτικών μεμβρανών σε εσωτερικό λούκι αναλόγως του κατοικήσιμου ή
μη εσωτερικού κάτωθεν χώρου.
Για τρόπους στερέωσης μεμβρανών και θερμομόνωσης για κλίσεις >5% βλέπε παράγραφο
5.7 του παρόντος.

Σχήμα 122*

Κατάληξη ασφαλτικών μεμβρανών σε εξωτερικό λούκι στεγανοποιούμενο με μεταλλική
επένδυση.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 228.
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8.2.22: Καταλήξεις ασφαλτικών μεμβρανών σε κτιστούς καπναγωγούς ή σε τοίχους
υπερκατασκευών

Σχήμα 123*

Α. Θερμομόνωση επί της φέρουσας πλάκας – Ασφαλτικές μεμβράνες επί θερμομονωτικού
υποστρώματος, χωρίς στρώση προστασίας. - Β. Θερμομόνωση κάτωθεν της φέρουσας
πλάκας, αλλά επί προπλάκας – Ασφαλτικές μεμβράνες επί σκληρού υποστρώματος, χωρίς
στρώση προστασίας.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 228.
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Υπόμνημα σχημάτων 111 έως 123
1. φέρων στοιχείο δώματος-στέγης.
2. στρώση κλίσης επί της φέρουσας πλάκας ή επί θερμομονωτικού υποστρώματος.
3. θερμομονωτικό υπόστρωμα όπως ορίζεται.
4.	φράγμα υδρατμών τοποθετούμενο με θερμή άσφαλτο ή με φλόγιστρο επί ασταρωμένης με ψυχρή άσφαλτο επιφανείας σκυροδέματος (βλέπε σχετικά και σημείωση μετά τα σχήματα 50 και 51).
5.	διάτρητο φύλλο το οποίο στην περίπτωση του σχήματος 112 τοποθετείται σε
απόσταση 52 cm από την κορυφή του κορφιά.
7. κόλληση με φλόγιστρο.
8. κόλληση με θερμή άσφαλτο.
8.1. αστάρωμα επιφάνειας σκυροδέματος.
9. ασφαλτική μεμβράνη (όπως ορίζεται στα σχήματα 39 έως 61 ως πρώτη στρώση).
9.1. ελαστομερής αυτοκολλούμενη κατά τον ημιανεξάρτητο τρόπο μεμβράνη.
10.	αυτοπροστατευόμενη ασφαλτική μεμβράνη (όπως ορίζεται στα σχήματα 45 έως
48 και 54 έως 57).
11. στρώση ανεξαρτητοποίησης.
12. στρώση χαλίκων.
13. εξηλασμένη πολυστερίνη.
20.	ξύλινη εμποτισμένη δοκός έναντι διάβρωσης από μύκητες ή ξυλοφάγα έντομα
ορθογωνικής διατομής πάχους όσο το πάχος της θερμομόνωσης.
21.	νεροσταλάκτης από έλασμα τιτανιούχου ψευδαργύρου με το ένα σκέλος του να
βιδώνεται στο σκυρόδεμα ή στη δοκό 20 και το άλλο να σχηματίζει νεροσταλάκτη
ή να θηλυκώνει με τη μεταλλική επένδυση (σχήμα 122) ή για να συγκρατεί τις
μεμβράνες από υφαρπαγή.
9.	γωνιακό έλασμα αμβλείας γωνίας από τιτανιούχο χάλυβα ελάχιστου πλάτους σκέλους 15 cm επικολλούμενο με θερμή άσφαλτο για μηχανική προστασία της γωνίας.
10.	προπλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5 cm αναρτούμενη από
τη φέρουσα πλάκα.
30.	μεταλλική επένδυση από τιτανιούχο ψευδάργυρο για την περίπτωση των σχημάτων 118, 122.
31.	χυτό επιτόπου γαρμπιλοσκυρόδεμα με οπές στο επίπεδο της στεγάνωσης για την
περίπτωση του σχήματος 118 όπου απαιτείται και διάταξη συγκράτησης των
στρώσεων προστασίας-κυκλοφορίας όταν πρόκειται για δώμα βατό στο κοινό.
32.	χυτό επιτόπου γαρμπιλοσκυρόδεμα για την εξάλειψη της οξείας γωνίας (περίπτωση των σχημάτων 116, 119, 120) ή για τη δημιουργία στρώσης, ώστε να αποκλίνουν τα νερά στα ανάντη του καπναγωγού.
33. μεταλλική στέψη στηθαίου (βλέπε και σχήματα 12 έως 14).
34. μεταλλικές λάμες στήριξης από ελατηριωτό χάλυβα ανά 40 με 50 cm.
35.	χυτό επιτόπου σκυρόδεμα συνδεόμενο με αναμονές με το κατακόρυφο στηθαίο
από οπλισμένο σκυρόδεμα.
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36. οπτοπλινθοδομή.
37. όπως στο 38 αλλά με εσωτερικό νεροσταλάκτη.
38.	στραντζαριστό έλασμα συγκράτησης ακραίας κατακόρυφης κατάληξης μεμβράνης (βλέπε και σχήματα 2 έως 6) για την περίπτωση θερμομόνωσης κάτω από τη
φέρουσα πλάκα.
39. οπτοπλινθοδομή.
43. επίχρισμα.
44.	έλασμα από τιτανιούχο ψευδάργυρο πλάτους 50 mm τοποθετούμενο ανά 50 cm
στις ακραίες καταλήξεις στεγάνωσης για συγκράτηση από την υφαρπαγή της από
τον άνεμο.
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8.2.23: Αποκατάσταση της συνέχειας των ασφαλτικών μεμβρανών στους αρμούς
διαστολής δωμάτων-στεγών
Πρώτη περίπτωση: παρεμβολή ανάμεσα στις στρώσεις στεγανοποίησης, ειδικής ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς φορέα.

Σχήμα 124*

Σχήμα 125*

Στα χείλη του αρμού αποκόπτονται οι γω- Στην περίπτωση θερμομόνωσης επικολνίες.
λάται τοπικά διογκωμένο γυαλί με θερμή
άσφαλτο αφού προηγουμένως ασταρωθεί
η επιφάνεια του σκυροδέματος με ψυχρή
άσφαλτο.

Σχήμα 126*

Σχήμα 127*

• τον αρμό σε ελάχιστο πλάτος 20 cm (όταν είναι επίπεδος) και 15 cm (όταν είναι
με αντεστραμμένες δοκούς) επικολλάται λωρίδα ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης, στην προηγουμένως ασταρωμένη επιφάνεια σκυροδέματος με ψυχρή
άσφαλτο. Επί της λωρίδας (9) κολλιέται με επικάλυψη η πρώτη στρώση στεγάνωσης από ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη.
• Στην περίπτωση επίπεδου αρμού δύναται να παραληφθεί η κόλληση της λωρίδας
(9) και η πρώτη στρώση της μεμβράνης να κολληθεί στα 20 cm από τον αρμό, και
το υπόλοιπο τμήμα της να κολληθεί ή όχι, αναλόγως του αν υπάρχει ή όχι στρώση
προστασίας-κυκλοφορίας.
Εφαρμογή της πρώτης περίπτωσης,
όταν δεν απαιτείται θερμομόνωση του
δώματος-στέγης, ή όταν η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από τη στρώση
κλίσης.
Σχήμα 127α*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 236.
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Σχήμα 128*

Σχήμα 129*

Σχήμα 130*

Στους αρμούς με αντεστραμμένες δοκούς κολλιέται η ειδική ελαστομερής μεμβράνη
(15) και στο εσωτερικό δίπλωμα αυτής σε σχήμα V τοποθετείται το ειδικό κορδόνι (17)
που στερεούται στη θέση του με ασφαλτική μαστίχα (βλέπε σχήματα 128 έως 131).

Σχήμα 131*

Στην περίπτωση μίας μεμβράνης, η εξασφάλιση της στεγάνωσης πραγματοποιείται:
α. με την κόλληση αυτοπροστατευόμενης με μεταλλική επιφάνεια ελαστομερούς
ασφαλτικής μεμβράνης (10) στη λωρίδα 15, που διακόπτεται πάνω από το κορδόνι (17) (σχήμα 131).
β. με την οριζόντια κόλληση της (10) επί της (15) αλλά με ακόλλητη την επικάλυψη
(σχήμα 130).
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 236.
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Σχήμα 132*

Σχήμα 133*

Οι επίπεδοι αρμοί αντιμετωπίζονται:
1. όπως στα σχήματα 132,
133 σύμφωνα με το υπόμνημα των σχημάτων 128-129.
2. ή όπως στα σχήματα 134,
135 όπου η πρώτη μεμβράνη
(9) τοποθετείται όπως αναφέρεται στο υπόμνημα των σχημάτων 126, 127.
Στους επίπεδους αρμούς το
πλάτος της λωρίδας (15) είναι 50 cm.

Η περίπτωση του σχήματος
134, με τη στρώση κλίσης
επί της θερμομόνωσης, δεν
παρέχει εξασφάλιση έναντι
θερμικών γεφυρών, δεδομένου ότι πρέπει να δημιουργηθεί για σύνδεση της στρώσης
κλίσης με τη φέρουσα πλάκα.

Σχήμα 134*

Η εφαρμογή της διάταξης
του σχήματος 135, που παρέχει εξασφάλιση έναντι θερμικών γεφυρών, προϋποθέτει
ότι εκατέρωθεν του αρμού
θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά, ως θερμομονωτικό υλικό,
διογκωμένο γυαλί (βλέπε και
σχήμα 125).

Σχήμα 135*

*Βλέπε υπόμνημα σελ. 236.
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Αποκατάσταση της συνέχειας
της στεγανοποίησης στις διασταυρώσεις των αρμών.
Διακόπτονται οι μεμβράνες
15 και προτού τοποθετηθούν
τα κυλινδρικά κορδόνια 17 επικολλάται με φλόγιστρο τεμάχιο
από το ίδιο υλικό 17 ελαχίστων
διαστάσεων 40 x 40 cm, με
δίπλωση V μέσα στον αρμό.
Προστίθενται τα κορδόνια 17
και καλύπτονται πλήρως με
ασφαλτική μαστίχα.

Σχήμα 136*

Δεύτερη περίπτωση: παρεμβολή ανάμεσα στις στρώσεις στεγανοποίησης
προκατασκευασμένων διατομών νεοπρενίου με φτερά.

Σχήμα 137*

Α κατοικήσιμοι χώροι του ίδιου κτιρίου

Σχήμα 138*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 236.
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Σχήμα 139*

Σε δώματα-στέγες με έντονη υγρομετρία των κάτωθεν χώρων, πρέπει να αποκαθίσταται
η συνέχεια και του φράγματος υδρατμών, με παρεμβολή ειδικής διατομής νεοπρενίου
όπως στο σχήμα 139 με ένδειξη (23).

Σχήμα 140*

Για την αριστερή διάταξη του σχήματος 140, ισχύουν τα αναφερόμενα στο σχήμα 134.
Στη δεξιά διάταξη, για να αποφευχθούν οι θερμικές γέφυρες, θα πρέπει η θερμομόνωση
να περιβάλλει και τον αναβαθμό, όπως στο σχήμα 131.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 236.
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8.2.24: Στεγανοποιητική εξασφάλιση αντισεισμικού αρμού μεσοτοιχίας στο δώμα
Σημειώσεις
1. Το πλάτος του αρμού καθορίζεται από τη στατική
μελέτη.
2. Για τον περιορισμό των
θερμικών γεφυρών θα πρέπει να εφαρμοσθεί και η
θερμομόνωση στο κατακόρυφο τμήμα του στηθαίου,
όπως στο σχήμα 87.
3. Η άνω κατάληξη της θερμομόνωσης του αρμού αγγίζεται με ασφαλτική μαστίχα, συμβατή με το υλικό
της θερμομόνωσης.
Ασφαλτικές μεμβράνες επί
θερμομονωτικού υποστρώματος σύμφωνα με τα σχήματα 58 έως 61.
Σχήμα 141*

Ασφαλτικές μεμβράνες επί
σκληρού υποστρώματος,
σύμφωνα με τα σχήματα
39 έως 43.

Σχήμα 142*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 236.
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Υπόμνημα σχημάτων 124 έως 142
1.
φέρουσα πλάκα.
2.
στρώση κλίσης από γαρμπιλοσκυρόδεμα ή στρώση προστασίας στεγάνωσης 		
(σχήμα 140).
3.
ινώδες θερμομονωτικό υλικό.
3.1. εξηλασμένη πολυστερίνη.
3.2. ειδική διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για δώματα.
3.3. διογκωμένο γυαλί.
4.
φράγμα υδρατμών.
5.
διάτρητο χαρτί ή διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη.
6.	προστατευτικό πίλημα από συνθετικές μη υφαντές ίνες βάρους μεγαλύτερου
των 170gr/m3.
7.
κόλληση με φλόγιστρο.
8.
κόλληση με θερμή άσφαλτο.
8.1. προεπάλειψη με ψυχρή άσφαλτο.
9.
ασφαλτική μεμβράνη χωρίς επιφανειακή αυτοπροστασία.
10. ασφαλτική μεμβράνη με επιφανειακή αυτοπροστασία.
11. στρώση προστασίας.
11.2. προκατασκευασμένα στοιχεία επί επίστρωσης χαλίκων.
11.3. στρώση ανεξαρτητοποίησης από χάλικες.
11.4. πλάκες (φυσικές ή τεχνητές) τοποθετούμενες με κονίαμα.
11.5. χυτό επιτόπου σκυρόδεμα.
11.6. στρώση προστασίας από κυβόλιθους.
11.7. στρώση άμμου πάχους 600 mm.
11.8. σ
 τρώση προστασίας από ειδικές προκατασκευασμένες πλάκες ικανές να εδράζονται στις τέσσερις γωνίες.
11.9. ειδικά έδρανα από συνθετικό υλικό.
12. αρμολόγηση με μαστίχα.
13. προστασία κατακόρυφης ασφαλτικής μεμβράνης.
15. ειδική ελαστομερής λωρίδα για στεγανοποίηση αρμού διαστολής.
16. μεταλλικό έλασμα προστασίας ή λωρίδα ασφαλτικής μεμβράνης.
17. αφρώδες κυλινδρικό κορδόνι διαμέτρου ≥30 mm.
18. προκατασκευασμένο στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
19. ειδικό αρμοκάλυπτρο από ειδικό πλαστικό.
20. οπλισμός σύνδεσης στρώση κλίσης με φέροντα στοιχείο.
21. μαστίχα διαμόρφωσης σε καμπύλη της γωνίας πριν από την τοποθέτηση της 19.
22. λάμα στερέωσης.
23. μεταλλική προστασία κατακόρυφης κατάληξης ασφαλτικής μεμβράνης.
24. ειδικό αρμοκάλυπτρο αποκατάστασης συνέχειας με φράγμα υδρατμού.
25. σοβατεπί από τσιμεντοκονία.
26. μεταλλικό πλέγμα οπλισμού τσιμεντοκονία.
27. λάμες ελατηριωτού χάλυβα ανά 30 cm για στήριξη του (27).
28.	φύλλο ελατηριωτού χάλυβα ικανού να παραλαμβάνει τις μετακινήσεις του αρμού, λόγω της ειδικής αυτού διατομής.
29.	ασφαλτική μαστίχα πλήρους κάλυψης του κορδονιού 17 συμβατή με το υλικό
θερμομόνωσης (περίπτωση σχημάτων 141-142).
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8.2.25: Στεγανοποιητική εξασφάλιση στομίων υδρορροών στα δώματα

Σχήμα 143*

Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 50 έως 53 χωρίς στρώση ανεξαρτητοποίησης πάνω από τη θερμομόνωση.

Σχήμα 144*

Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 39 έως 42.

*Βλέπε υπόμνημα σελ. 242.
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Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 50 έως
53 χωρίς στρώση ανεξαρτητοποίησης πάνω από τη θερμομόνωση εφόσον επιτρέπεται από το υλικό της.

Σχήμα 145*

Γωνιακό στόμιο σε εξωτερική κατακόρυφη υδρορροή,
εφόσον δύναται να τοποθετηθεί το στηθαίο εκτός Οικοδομικής Γραμμής. Στην αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται η λύση του σχήματος 146.
Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 50 έως
53 χωρίς στρώση ανεξαρτητοποίησης πάνω από τη θερμομόνωση, εφόσον επιτρέπεται από το υλικό της.

Σχήμα 146*

Στόμιο γωνιακής υδρορροής με λαιμό υπό γωνία, με διπλά τοιχώματα, θερμομόνωση και ηλεκτρική ενδεχόμενα αντίσταση, για τη δυνατότητα απορροής νερών στην
περίπτωση παγετού. Απαραίτητη διάταξη σε δώμα-εξώστη κατοικίας σε εσοχή, σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 242.
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8.2.26: Διπλά στόμια (επάλληλα) υδρορροών όταν υπάρχει πλακόστρωση κυκλοφορίας
σε βατά στο κοινό δώματα – στεγανωτική εξασφάλιση του εσωτερικού στομίου
Πλακίδια ή πλάκες μαρμάρου

Σχήμα 147*

Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα
με το σχήμα 43.

Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 58 έως 61, χωρίς
στρώση ανεξαρτητοποίησης πάνω από τη θερμομόνωση, εφόσον
επιτρέπεται από το υλικό της.
Κυβόλιθοι σε στρώση άμμου

Σχήμα 148*

Ομοίως όπως στο σχήμα 147.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 242.
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8.2.27: Στεγανοποιητική εξασφάλιση διελεύσεων αγωγών από τα δώματα-στέγες

Σχήμα 149*

Ασφαλτικές μεμβράνες όπως στα σχήματα 45 έως 48.
Διάταξη που δεν παρέχει εξασφάλιση έναντι θερμικών γεφυρών.

Σχήμα 150*

Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 50 έως 53.
Διάταξη με εξασφάλιση έναντι θερμικών γεφυρών.
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 242.
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8.2.28: Στεγανοποιητική εξασφάλιση των στερεωμένων στο δώμα ιστών (όταν δεν
μεταφέρουν δονήσεις) και κιγκλιδωμάτων
Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 58 έως
60.

Σχήμα 151*

Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 58 έως
60.

Σχήμα 152*

Ασφαλτικές μεμβράνες σύμφωνα με τα σχήματα 50 έως
53, χωρίς στρώση ανεξαρτητοποίησης πάνω από τη θερμομόνωση εφόσον επιτρέπεται
από το υλικό της.

Σχήμα 153*
*Βλέπε υπόμνημα σελ. 242.
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Υπόμνημα σχημάτων 143 έως 153
1. φέρουσα πλάκα.
2. στρώση κλίσης.
3. ινώδες θερμομονωτικό υλικό.
3.1. εξηλασμένη πολυστερίνη.
4. φράγμα υδρατμών τοποθετούμενη ανάμεσα σε δύο στρώσεις θερμής ασφάλτου.
5. διάτρητο χαρτί με πτυχώσεις ή διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη.
6.	προστατευτικό πίλημα από συνθετικές μη υφαντές ίνες βάρους μεγαλύτερους
των 170 gr/m2.
7. κόλληση με φλόγιστρο.
8. κόλληση με θερμή άσφαλτο.
9. ασφαλτική μεμβράνη χωρίς επιφανειακή αυτοπροστασία.
10. ασφαλτική μεμβράνη με επιφανειακή αυτοπροστασία.
11.1. κονίαμα τοποθέτησης πλακόστρωσης κυκλοφορίας δωμάτων βατών στο κοινό.
11.2.πλακόστρωση (πλακίδια-πλάκες μαρμάρου).
11.3.	στρώση χαλίκων (προστασίας ή ανεξαρτητοποίησης) ή συγκράτησης άμμου
(σχήμα 148).
11.4.γαρμπιλοσκυρόδεμα εγκιβωτισμού άνω στομίου υδρορροής (σχήματα 147, 148).
11.5.χυτό γαρμπιλοσκυρόδεμα με μεταλλικό πλέγμα.
11.6.κυβόλιθοι ελαχίστου πάχους 6 cm αλληλοεμπλεκόμενου τύπου.
11.7. άμμος τοποθέτησης κυβόλιθων ελαχίστου πάχους 6 cm.
11.8.	προκατασκευασμένες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος τοποθετούμενες ελεύθερες επί της στρώσης ανεξαρτητοποίησης χαλίκων.
12.	στόμιο υδρορροής στο επίπεδο στρώσης κυκλοφορίας από γαλβανισμένο εν θερμώ χαλυβδοσωλήνα μετά της οριζόντιας πλάκας (φλάντζας). Η διάμετρος του
σωλήνα θα είναι τέτοια ώστε να δύναται να εισχωρήσει στο σωλήνα 18, θα φέρει
δε πλευρικές σχισμές για την απορροή των νερών που θα καταλήξουν επί της
στεγανωτικής στρώσης.
17.	οριζόντια πλάκα του σωλήνα 18 που τοποθετείται και κολλιέται ανάμεσα σε δύο
ασφαλτικές μεμβράνες.
18. γαλβανισμένος εν θερμώ χαλυβδοσωλήνας μετά της οριζόντιας πλάκας 17.
20.	σωλήνας (πουκάμισο) από φύλλο μολύβδου 3 mm με οριζόντια πλάκα κολλούμενη ανάμεσα σε δύο ασφαλτικές μεμβράνες.
21. σωλήνας (πουκάμισο) από φύλλο μολύβδου με γυριστά χείλη για αρμολόγηση.
22. μεταλλικός σφικτήρας.
23. αρμολόγηση με μαστίχα σιλικόνης ή πολυουρεθάνης.
24. διερχόμενος του δώματος-στέγης αγωγός.
25.	γραμμικά έδρανα νεοπρενίου πλάτους τέτοιου, ώστε να μη μεταβιβάζονται θλιπτικές τάσεις επί των ασφαλτικών μεμβρανών.
26.	προκατασκευασμένο στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα εδραζόμενο μόνο επί
των εδρανών.
27.	μεταλλικό πουκάμισο διαμόρφωσης οπής πάκτωσης οριζόντιου στοιχείου αντηρίδας κιγκλιδώματος δώματος.
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28.	οριζόντια πλάκα στηρίγματος μεταλλικού ιστού γαλβανισμένου εν θερμώ μετά
της πλάκας έδρασης.
29.	γαλβανισμένος σωλήνας τοποθετούμενος στη φάση σκυροδέτησης της πλάκας
διαμέτρου τέτοιου, ώστε να δύναται να εισχωρήσει το στήριγμα 28 και να υπάρχει δυνατότητα πάκτωσης με αριάνη τσιμέντου.
30, 31. πουκάμισα (πλαστικά ή μεταλλικά) για δημιουργία οπών.

Ενότητα 8.3: Μέτρα ατομικής προστασίας & προστασίας του περιβάλλοντος
Ο τεχνίτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). Τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση καθώς και από τις οδηγίες για τη διαχείριση των υλικών όπως αυτές
καταγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύουν τα υλικά. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών μπορεί να εκλύει τοξικούς
ατμούς. Για τον λόγο αυτόν ο τεχνίτης υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα
ακόλουθα πιστοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας:
• Προστασία αναπνοής
• Προστασία οφθαλμών
• Προστατευτική ενδυμασία
• Προστασία χεριών και βραχιόνων
• Προστασία κεφαλιού
• Προστασία ποδιών
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των
εργασιών. Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από
τις κόλλες, τα κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς
απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.
Η διαχείριση και διάθεση των περισσευούμενων υλικών ως απορρίμματα γίνεται σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύει όλα τα υλικά.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών εργασιών στεγανοποίησης δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες και της αλληλουχίας τους με άλλες σημαντικές
εργασίες όπως η θερμομόνωση, η κατασκευή κλίσεων, η προστασία των επιφανειών, η
διαμόρφωση ταρατσόκηπου κ.ά., που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της στεγανότητας του κτιρίου, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και τηρώντας τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου. Καθορίσαμε τις λεπτομέρειες σύνδεσης της στεγανοποίησης
με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία, καθώς και τον τρόπο εργασίας στα διάφορα δύσκολα
σημεία όπως αρμούς, αγωγούς, ιστούς, γωνίες κ.λπ. Γνωρίσαμε τον τρόπο κόλλησης, μηχανικής στερέωσης και προστασίας των στεγανοποιητικών μεμβρανών και αντιληφθήκαμε
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τις ιδιαίτερες εργασίες που εκτελούνται ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος, τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Στις επικαλύψεις των ρολών των ελαστομερών ή πλαστομερών µεµβράνων:
a) Οι κατά μήκος ενώσεις επικαλύπτονται κατά 8 cm και οι κατά πλάτος αρµοί

2.

3.

4.

5.
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(κατάληξη ρολού) κατά 15 cm
b) Οι κατά μήκος ενώσεις επικαλύπτονται κατά 15 cm και οι κατά πλάτος αρµοί
(κατάληξη ρολού) κατά 8 cm
c) Οι κατά μήκος ενώσεις επικαλύπτονται κατά 8 cm και οι κατά πλάτος αρµοί
(κατάληξη ρολού) κατά 8 cm
Ποιοι τύποι ασφαλτικών μεμβρανών και αντίστοιχοι τρόποι τοποθέτησης δεν εξασφαλίζουν λειτουργία ως στρώση διάχυσης υδρατμών:
a) Μεμβράνες με οπές όπου τοποθετούνται συγχρόνως µε την κυρίως στεγανοποιητική μεμβράνη η οποία κολλιέται στα σημεία της διάτρησης
b) Μεμβράνες χωρίς οπές που τοποθετούνται με πλήρη επικόλληση επί του σκληρού υποστρώματος πριν την κυρίως στεγανοποιητική μεμβράνη
c) Μεμβράνες χωρίς οπές που τοποθετούνται με τον ανεξάρτητο τρόπο τοποθέτησης επί του σκληρού υποστρώματος πριν την κυρίως στεγανοποιητική μεμβράνη
Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η χρήση στρώσης διάχυσης
υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας στεγανοποιητικής ασφαλτικής μεμβράνης:
a) Όταν λόγω χρονοδιαγράμματος εργασιών είναι απαραίτητο να συνεχισθούν οι
εργασίες στο δώμα, χωρίς να αναμένεται το στέγνωμα του υγρού υποστρώµατος
b) Όταν απαιτείται τοποθέτηση νέας στεγανωτικής στρώσης, σε ήδη υπάρχουσα,
που έχει όμως καταστραφεί και τα υποστρώματα αυτής έχουν κορεσθεί µε
νερό
c) Όταν το υπόστρωμα είναι στεγνό και δεν πρόκειται για ελαφροσκυρόδεμα ή
κυψελωτό κονιόδεμα
Για την τοποθέτηση τσιμεντοκονιάματος επί μιας ασφαλτικής μεμβράνης:
a) Θα πρέπει η μεμβράνη να είναι με ψηφίδες για την καλή αγκύρωση του κονιάματος που θα ακολουθήσει
b) Θα πρέπει η μεμβράνη να μην έχει ψηφίδες, διότι θα είναι καλυμμένη από το
κονίαμα και επομένως προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία
c) Θα πρέπει η μεμβράνη να μην έχει ψηφίδες και να έχει τοποθετηθεί πλαστική
μεμβράνη ως στρώση πλήρους διαχωρισμού από το κονίαμα
Βρείτε ποια περίπτωση στρώσεων ασφαλτικών μεμβρανών δεν επιτρέπεται από το
εθνικό πρότυπο στεγανοποίησης δωμάτων:
a) Δύο στρώσεις με πρώτη στρώση σε επαφή µε το υπόστρωμα από οξειδωμένη
άσφαλτο βάρους 3 kg/m2 µε φορέα υαλοπίληµα και δεύτερη από ελαστοµερή
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ή πλαστοµερή άσφαλτο βάρους 4 kg/m2 µε φορέα µη υφαντό πολυεστερικό
ύφασμα βάρους 180 gr/m2
b) Δύο στρώσεις με πρώτη στρώση σε επαφή µε το υπόστρωμα ελαστοµερή (SBS)
ή πλαστοµερή (ΑΡΡ) άσφαλτο βάρους 3 kg/m2 µε φορέα υαλοπίληµα και δεύτερη από ελαστοµερή ή πλαστοµερή άσφαλτο βάρους 4 kg/m2 µε φορέα µη
υφαντό πολυεστερικό ύφασμα βάρους 180 gr/m2
c) Μια ασφαλτική μεμβράνη, αυτή υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι ελαστοµερής
ή πλαστοµερής 6 kg/m2 µε φορέα µη υφαντό πολυεστερικό με ύφασμα βάρους 160 gr/m2
d) Μια ασφαλτική μεμβράνη, αυτή υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι 5,0 kg/m2
(ελάχιστο) ελαστοµερής ή πλαστοµερής µε φορέα µη υφαντό πολυεστερικό με
ύφασμα βάρους 180 gr/m2 έως 250 gr/m2 (αναλόγως των φορτίων κυκλοφορίας επί του δώματος και των καταπονήσεων που πρόκειται να δεχθεί)
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Βασικές έννοιες και απαιτήσεις στη στεγανοποίηση
δωμάτων με συνθετικές θερμοπλαστικές
μεμβράνες (PVC, TPO κ.λπ.)

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή των ειδών και υλικών των μεμβρανών PVC,
των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, των υλικών που πρέπει να προηγηθούν ή
να ακολουθήσουν της τοποθέτησης των μεμβρανών PVC για τις στεγανοποιήσεις
δωμάτων-στεγών. Το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 περιγράφει
λεπτομερώς τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης των δωμάτων με μεμβράνες
PVC. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις σχετικές δεξιότητες και ικανότητες
εκτέλεσης των σύνθετων εργασιών στεγανοποίησης δωμάτων με μεμβράνες PVC,
βασική προϋπόθεση είναι η κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών, καθώς
και των απαιτήσεων που εισάγει το εθνικό πρότυπο.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι, αφενός η κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών, προκειμένου να επικοινωνείς με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές των μεμβρανών PVC και συμπληρωματικών υλικών, και αφετέρου η
ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζεις τις ιδιαιτερότητες του κάθε δώματοςστέγης ξεχωριστά και να τις αντιστοιχίζεις στις απαιτήσεις των εργασιών στεγανοποίησης του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να συνδυάζεις τους διάφορους τεχνικούς όρους με ακρίβεια.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών PVC που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις των στρώσεων που προηγούνται ή έπονται των μεμβρανών PVC.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις για τα παρελκόμενα υλικά εφαρμογής.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να εφαρμόζεις τις διαδικασίες παραλαβής, ελέγχου και αποδοχής των υλικών.
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• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις αποθήκευσης και μεταφοράς των υλικών στο εργοτάξιο.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου και να συμμορφώνεσαι με τις απαιτήσεις του χρόνου
έναρξης εργασιών, καθώς και με τις απαιτήσεις για τον τεχνίτη.
• Να λαμβάνεις υπόψη σου τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•
•
•
•
•

Πεδίο εφαρμογών
Τύποι συνθετικών μεμβρανών
Χαρακτηριστικά μεμβρανών PVC
Φορέας (οπλισμός) μεμβρανών PVC
Κατηγορίες μεμβρανών PVC
Βαθμός προστασίας κτιρίου από τον άνεμο
Απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά μεμβρανών PVC
Στρώση χημικού διαχωρισμού

Ενότητα 9.1: Όροι και ορισμοί
9.1.1: Πεδίο εφαρμογών στα δώματα-στέγες
Οι θερμοπλαστικές μεμβράνες έχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών στη στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών, όπως:
• Σε υποστρώματα οπλισμένου σκυροδέματος (χυτού επιτόπου ή σε προκατασκευασμένα στοιχεία προς διαμόρφωση πλακών).
• Σε θερμομονωτικά υποστρώματα επί φερόντων στοιχείων.
• Σε ξύλινα υποστρώματα.
• Σε αυτοφερόμενα χαλυβδοελάσματα, τραπεζοειδών προς τα κάτω νευρώσεων.
• Σε υπάρχουσες στεγανοποιήσεις με ασφαλτικές μεμβράνες που παρουσιάζουν διαρροές χωρίς να έχουν αποκολληθεί (χρήση ειδικών μεμβρανών συμβατών με την
άσφαλτο).

9.1.2: Τύποι συνθετικών μεμβρανών
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συνθετικών μεμβρανών όσον αφορά τη χημική τους σύσταση,
όπως:
PVC: Θερμοπλαστικές στεγανοποιητικές μεμβράνες που έχουν ως βασικό συστατικό
τους το πολυβινυλοχλωρίδιο.
TPO: Θερμοπλαστική πολυολεφίνη που συνδυάζει πολυπροπυλένιο και συνθετικό καουτσούκ από συμπολυμερή αιθυλενίου-προπυλενίου, με οπλισμό πολυεστέρα.
EPDM: Στεγανοποιητικές μεμβράνες αποτελούμενες από συνθετικό καουτσούκ με κύριο συστατικό το μονομερές διένιο αιθυλενίου προπυλενίου.
PIB: Στεγανοποιητική μεμβράνη από πολυϊσοβουτυλένιο, παράγεται με εργοστασιακά
διαμορφωμένη αυτοκόλλητη άκρη και επένδυση της πίσω πλευράς της με ειδικό γεωύφασμα υψηλών αντοχών.
Κάθε τύπος μεμβράνης έχει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τοποθέτησης. Στο παρόν εγχειρίδιο θα εστιάσουμε στις προδιαγραφές και τον τρόπο εφαρμογής των μεμβρανών PVC.
Σε γενικές γραμμές παρόμοιο τρόπο εφαρμογής έχουν και οι μεμβράνες TPO.
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9.1.3: Χαρακτηριστικά μεμβρανών PVC
Παρακάτω παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεμβρανών PVC:

Μορφοποίηση μεμβρανών
Οι μεμβράνες PVC μορφοποιούνται από ένα μίγμα ρητινών πολυβινυλοχλωριδίου, πλαστικοποιητών, σταθεροποιητών, χρωστικών υλών και αδρανών υλικών. Η επεξεργασία του
μίγματος γίνεται εν θερμώ και η μορφοποίηση του πρώτου φύλλου γίνεται με το πέρασμα
του μίγματος ανάμεσα σε διαδοχικούς κυλίνδρους, όπου στους τελευταίους ψύχεται. Στο
φύλλο αυτό προστίθεται ένα δεύτερο φύλλο όμοιο του πρώτου, αλλά διαφορετικού χρώματος, πάλι με το πέρασμα από διαδοχικούς κυλίνδρους, αφού παρεμβληθεί ή όχι μεταξύ
αυτών ένας φορέας (οπλισμός).

Φορέας (οπλισμός) μεμβρανών PVC
Οι φορείς των μεμβρανών κατατάσσονται:
 Αναλόγως του είδους των ινών:
• Ανόργανης προέλευσης, π.χ. ίνες γυαλιού.
• Οργανικής προέλευσης, π.χ. ίνες πολυεστέρα.
 Αναλόγως της επεξεργασίας τους:
• Μη υφαντές (πίλημα)
• Υφαντές (ύφασμα)
• ή συνδυασμούς των δύο
Με την παρεμβολή του φορέα στις μεμβράνες βελτιώνεται η σταθερότητα των διαστάσεων, η αντοχή σε σχίσιμο, η αντοχή σε εφελκυσμό και η αντοχή σε διάτρηση.

Χρωματισμοί μεμβρανών PVC
Συνήθεις χρωματισμοί:
• Άνω στρώση, ανοιχτό γκρι ή άσπρο-υποπράσινο,
• Κάτω στρώση, σκούρο γκρι.
Πάντοτε υπάρχει μια διαφορά στους χρωματισμούς.

Κατηγορίες μεμβρανών PVC
Οι μεμβράνες διαφοροποιούνται ανάλογα:
• Του τρόπου που τοποθετούνται.
• Της συμβατότητας ή μη με τα υλικά που έρχονται σε επαφή.
• Της παρουσίας ή μη ενδιάμεσου φορέα (οπλισμού).
Έτσι, σε γενικές γραμμές έχουμε:
• Μεμβράνες με ενδιάμεσο φορέα, που τοποθετούνται κατά τον ανεξάρτητο τρόπο,
με βαριά στρώση προστασίας-κυκλοφορίας, μη συμβατές με την άσφαλτο.
• Μεμβράνες με ενδιάμεσο φορέα που τοποθετούνται με μηχανικές στηρίξεις, όταν
δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση στρώσης προστασίας-κυκλοφορίας.
• Μεμβράνη χωρίς ενδιάμεσο φορέα που χρησιμοποιείται για προκατασκευή εν θερμώ σε καλούπια ειδικών τεμαχίων για τη στεγάνωση, π.χ. τρίεδρων γωνιών, διελεύσεων αγωγών.
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• Ειδικές μεμβράνες, των οποίων η κάτω επιφάνεια από πολυεστερικό ύφασμα δύναται να επικολληθεί σε ασφαλτική επιφάνεια (π.χ. περίπτωση όπου απαιτείται να
τοποθετηθεί μεμβράνη PVC για επαναστεγανοποίηση δώματος) ή να επικολληθεί
σε θερμομονωτικό υπόστρωμα με ασφαλτική επικάλυψη όπου δεν είναι δυνατή η
μηχανική στερέωση.

9.1.4: Κατηγορίες θέσεων κτιρίων ως προς το περιβάλλον από πλευράς βαθμού
προστασίας τους στον άνεμο
Η θέση του κτιρίου παίζει σημαντικό ρόλο στις απαιτήσεις μηχανικής στερέωσης της μεμβράνης για την προστασία της από υφαρπαγή από τον άνεμο.
Ενδεικτικά καθορίζεται ως:
• Προστατευμένη θέση είναι αυτή που βρίσκεται στο βάθος κοιλάδας που περιβάλλεται από λόφους σε όλη την περίμετρό της και δεν επηρεάζεται από τους ανέμους
οποιασδήποτε κατεύθυνσης.
• Κανονική θέση θεωρείται μια κοιλάδα μεγάλης επιφάνειας, που μπορεί να παρουσιάζει κλίσεις μικρότερες του 10%.
• Εκτεθειμένη θέση θεωρείται αυτή που βρίσκεται σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε
βάθος 10 km από την ακτή. Στην εκτεθειμένη θέση υπάγονται οι στενές κοιλάδες,
όπου παρουσιάζονται καθοδικοί άνεμοι, τα βουνά γενικά, ιδίως όταν είναι μεμονωμένα.

Ενότητα 9.2: Γενικές απαιτήσεις ποιότητας
Οι μεμβράνες PVC πρέπει να πληρούν μια σειρά από ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας. Ο
τεχνίτης πρέπει να συγκρίνει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά που δηλώνουν
οι παραγωγοί των μεμβρανών προκειμένου να βεβαιωθεί για την καταλληλότητά τους.
Συγκεκριμένες επίσης απαιτήσεις υπάρχουν για παρελκόμενα υλικά τοποθέτησης των μεμβρανών και τις στρώσεις που προηγούνται ή έπονται της στεγανοποιητικής στρώσης.

9.2.1: Ελάχιστες επιτρεπόμενες παραμορφώσεις και καταπονήσεις μεμβρανών
Όσον αφορά τις παραμορφώσεις και τις αντοχές της μεμβράνης:

Πάχη μεμβρανών PVC
Ελάχιστο επιτρεπτό πάχος 1,2 mm. Αναλόγως των απαιτήσεων σε καταπονήσεις χρησιμοποιούνται πάχη 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,4 mm.

Επιπεδότητα φύλλων
Πρέπει το μέγιστο ύψος κύματος που σχηματίζεται, όταν ξετυλιχθεί το ρολό των 10 m και
αφεθεί για 24 ώρες ελεύθερο να πάρει την τελική του μορφή, να είναι μικρότερο των 10
mm.

Παραμόρφωση του άκρου του φύλλου του ρολού
Στο ως άνω ξετυλιγμένο ρολό δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνιμα κύματα μεγαλύτερα των 50 mm.

Αντοχή σε θραύση από εφελκυσμό
Σε Ν/50 mm. Αναλόγως του φορέα, λωρίδα υλικού πλάτους 50 mm, θα πρέπει να παρουσιάζει αντοχές κατά τις δύο κύριες εύνοιες του φύλλου.
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> 800 Ν με υφαντές ίνες πολυεστέρα
> 650 Ν με μη υφαντές ίνες πολυεστέρα
> 500 Ν με υαλοϋφάσματα ή υαλοπίλημα ή συνδυασμός των δύο. Στην περίπτωση
μηχανικής στερέωσης θα πρέπει να είναι > 650 Ν.

Επιμήκυνση θραύσης %
Όταν η μεμβράνη έχει υφαντές ίνες πολυεστέρα, θα πρέπει να είναι > 15 %. Το υλικό της
μεμβράνης χωρίς φορέα πρέπει να παρουσιάζει επιμήκυνση θραύσης > 150 %.

Αντοχή σε σχίσιμο στο καρφί σε Ν
Πρέπει δοκίμιο πλάτους 50 mm και μήκους 200 mm που έχει διατρηθεί με καρφί Ø 2,5
mm σε απόσταση 50 mm από το άκρο του μήκους, να παρουσιάζει, όταν εφελκύεται το
δοκίμιο, αντοχές > 150 Ν όταν προβλέπεται μηχανική στερέωση, και > 100 Ν όταν είναι
ελεύθερο τοποθετημένο ή κολλημένο στο υπόστρωμα.

Αντοχή σε δίπλωση σε χαμηλή θερμοκρασία
Πρέπει να μπορεί να διπλωθεί σε θερμοκρασίες μικρότερες των -20ο C.

Παρουσιαζόμενη ελεύθερη συστολή %
Πρέπει δοκίμια 100 x 100 mm να παρουσιάζουν ελεύθερη συστολή μικρότερη του 0,5%,
όταν καταπονηθούν σε επαναλαμβανόμενες θερμάνσεις και ψύξεις.

Αντοχή σε στατική διάτρηση
Πρέπει να είναι της κατηγορίας L4, δηλαδή να μην τρυπιέται από χαλύβδινη σφαίρα Ø 10
mm που πιέζεται με 25 kg για 24 ώρες, σε δείγματα υλικού τοποθετημένα σε υπόστρωμα
σκυροδέματος και σε υπόστρωμα διογκωμένης πολυστερίνης 25 kg/m3.

Αντοχή σε συνοχή μεταξύ των επιμέρους φύλλων της μεμβράνης σε Ν/50 mm κατά τις
δύο κύριες διευθύνσεις
Ο έλεγχος της αντοχής σε συνοχή πραγματοποιείται μεταξύ των επιμέρους φύλλων και του
ενδιάμεσου φορέα. Πρέπει να είναι ≥ 80 Ν.

Αντοχή σε συνοχή μεταξύ της μεμβράνης και του επικολλημένου στην κάτω επιφάνειά
της, πιλήματος από υφαντές ή μη ίνες πολυεστέρα σε Ν/50 mm κατά τις δύο κύριες
διευθύνσεις
Πρέπει να είναι > 50 Ν. Πρόκειται για ειδικές μεμβράνες που δύνανται να επικολληθούν
σε ασφαλτική επιφάνεια.

Αντοχή των επικολλήσεων μεταξύ των φύλλων των ρολών είτε γίνονται με θερμό αέρα
είτε με tetrahydrofurane (ειδικό συγκολλητικό):
Πρέπει πέντε δοκίμια αποτελούμενα από δύο τεμάχια υλικού 150 x 50 mm επικολλημένα,
να μην αποκολληθούν όταν εφελκύονται με ταχύτητα 200 mm/min.

Διαπερατότητα στους υδρατμούς
Πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 0,5 x 10-5 gr/m.h.mmHg.

Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών
Η τιμή της πρέπει να είναι μ ≥ 18.000.
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Αντοχές σε γήρανση
Δίδονται επί τοις εκατό της μεταβολής σε σύγκριση με τις τιμές αρχικού νέου υλικού και
για ελάχιστο πάχος 1,2 mm.

Επίδραση της θερμοκρασίας
1. Μετά από παραμονή στους 80ο C για 168 ημέρες:

•
•
•
2.

Να περιέχει πλαστικοποιητικό ≤ 10%.
Να παρουσιάζει συστολή ≤ 0,6%.
Να αναδιπλούται χωρίς ρηγμάτωση σε ≤ -15ο C.
Μετά από παραμονή στους 80ο C για 14, 28, 84 και 168 ημέρες να παρουσιάζει
απώλεια βάρους ≤ 1%.

Επίδραση της ακτινοβολίας U.V.
Μετά από παραμονή για 2.500 ώρες σε φωτιστικό ΧΕΝΟΝ 4500 ΜJ/m2. Πρέπει:
• Η απώλεια χρώματος να είναι ≤ 2,5%.
• Να περιέχει πλαστικοποιητικό ≤ 10%.

Επίδραση του νερού
Μετά από παραμονή σε 20ο C και πίεση 6 m νερού πρέπει:
• Να περιέχει πλαστικοποιητικό ≤ 10%.
• Να παρουσιάζει απορρόφηση νερού ≤ 5%.
• Να παρουσιάζει συστολή ≤ 0,5%.

9.2.2: Στρώσεις που προηγούνται ή έπονται της τοποθέτησης των μεμβρανών P.V.C.
Αναλυτικά αυτές είναι:

Θερμομονωτική στρώση
Η θερμομονωτική στρώση που χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα της μεμβράνης PVC, με ή
χωρίς φράγμα υδρατμών ή και με στρώση διάχυσης υδρατμών, δύναται να αποτελείται
από σκληρές πλάκες πετροβάμβακα, εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5.

Φράγμα υδρατμών
Φράγμα υδρατμών που δύναται να αποτελείται:
• Από μεμβράνη πολυαιθυλενίου ελάχιστου πάχους 0,3 mm.
• Από ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ή ελαστομερούς ασφάλτου με φορέα πολυεστέρα ή φύλλο αλουμινίου.

Στρώση διάχυσης υδρατμών
Στρώση διάχυσης υδρατμών σε συνδυασμό με εξαεριστήρες που δύναται να αποτελείται
από την αυτή ως άνω ασφαλτική μεμβράνη αλλά με προεξοχές στο κάτω τμήμα της ή με
επικολλημένες σφαίρες διογκωμένης πολυστερίνης.

Στρώση χημικού διαχωρισμού
Τοποθετείται υαλοπίλημα ή πίλημα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλενίου
ελαχίστου βάρους 100gr/m2, όταν η μεμβράνη πρόκειται να έρθει σε επαφή με άσφαλτο,
λάδια, λίπη, πετρέλαιο και πολυστερίνη. Δεν απαιτείται στρώση χημικού διαχωρισμού για
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την πολυστερίνη σε περίπτωση που η στεγανοποίηση δεν πραγματοποιείται με μεμβράνη
PVC αλλά με μεμβράνη TPO.

Στρώση προστασίας μεμβράνης από τραυματισμούς
Αναλόγως του υποστρώματος και των επ’ αυτής στρώσεων η μεμβράνη προστατεύεται:
• Με ένα πίλημα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελάχιστου βάρους 270gr/m2.
• Ή με ένα υαλοπίλημα ανάμεσα σε δύο φύλλα πολυαιθυλενίου ελάχιστου συνολικού
βάρους 300 gr/m2.

Στρώση ανεξαρτητοποίησης και ολίσθησης μεταξύ μεμβράνης και στρώσης προστασίας
κυκλοφορίας
Δύναται να είναι:
• Στρώση υαλοπιλήματος όπως περιγράφεται παραπάνω.
• Στρώση πάχους 30 με 40 mm από στρογγυλούς χάλικες ή χάλικες λατομείου 5/15
επί πιλήματος.
• Δύο σε επαφή μεταξύ τους φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους εκάστου 0,2 mm.
Οι στρώσεις προστασίας-κυκλοφορίας δύνανται να είναι:
• Στρώση οπλισμένου σκυροδέματος ελαχίστου πάχους 5 cm με τους κατάλληλους
αρμούς διαστολής.
• Πλακίδια τσιμέντου ή κεραμικά επί της προηγούμενης στρώσης.
• Προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, ικανές να εδράζονται κατά τις τέσσερις γωνίες τους σε ειδικά έδρανα πλαστικά ή νεοπρενίου που τοποθετούνται επί
στρώσης οπλισμένου σκυροδέματος.
• Προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, εδραζόμενες σε στρώση χαλίκων με
τους κατάλληλους αρμούς διαστολής.

Στρώση αποστράγγισης
Προβλέπεται στην αντεστραμμένη θερμομόνωση, για να αποφευχθεί να εισχωρήσουν και
να γεμίσουν τους πόρους και τα κενά του θερμομονωτικού υλικού, λεπτοί φερτοί κόκκοι
χώματος και λάσπης.
Δύναται να αποτελείται από διπλά ειδικά φίλτρα (δύο πιλήματα από ίνες πολυεστέρα) με
ενδιάμεση στρώση κλωστών πολυαμιδίου τρισδιάστατης δομής ικανής να αντέχει βάρος
μέχρι 1.500 kg/m2 ή ανάλογου τύπου.

Συμπιέσιμη στρώση
Στην περίπτωση όπου η μεμβράνη στερεούται μηχανικά σε σκληρό υπόστρωμα (σκυρόδεμα, ξύλο, μεταλλική επιφάνεια), θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη μεμβράνη μια
συμπιέσιμη στρώση για την προστασία της από τραυματισμό στην περιοχή, ιδίως της συμπίεσής της από τις ροδέλες ή τις πλακέτες. Η στρώση αυτή θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 3 mm και να αποτελείται από πίλημα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα.

9.2.3: Συμπληρωματικά βοηθητικά υλικά
Αναλυτικότερα αυτά είναι:

Ελάσματα γαλβανισμένα επικαλυμμένα με εύκαμπτο υλικό PVC
Προβλέπονται να τοποθετούνται πριν από τις μεμβράνες PVC:
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• Για γεφύρωση των αρμών στις στρώσεις κλίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα.
• Για γεφύρωση των αρμών, όταν το υπόστρωμα αποτελείται από φέροντα προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή προεντεταμένου σκυροδέματος
(βλέπε στο κεφάλαιο 10, σχήμα 11).
• Για γεφύρωση των αρμών, όταν το υπόστρωμα αποτελείται από φύλλα μοριοσανίδων (βλέπε στο κεφάλαιο 10, σχήμα 12). Οι αρμοί μεταξύ των μοριοσανίδων πρέπει
να είναι 3 με 4 mm ανά 1,0 m. Όταν το υπόστρωμα είναι από ραμποτέ σανίδες θα
προβλέπεται αρμός διαστολής ανά 3,0 m, ο οποίος θα γεφυρώνεται επίσης με την
προϋπόθεση ότι οι σανίδες θα συνδέονται χωρίς αρμό μεταξύ τους με τόρμο και
εντορμία.
• Στα ειδικά σημεία του δώματος, όπως π.χ. καταλήξεις με νεροσταλάκτη δώματοςστέγης χωρίς στηθαία (με ή χωρίς στρώση χαλίκων).
• Στις ενώσεις των επιπέδων της στέγης (κορφιάδες, λούκια) στις κάτω καταλήξεις,
όταν η επιστέγαση (φέρον στοιχείο μεμβράνης) αποτελείται από αυτοφερόμενα χαλυβδοελάσματα, τραπεζοειδών προς τα κάτω νευρώσεων και η μεμβράνη τοποθετείται απευθείας επί των χαλυβδοελασμάτων.
Για να αποφευχθεί καταπόνηση της μεμβράνης λόγω των αυλακώσεων, παρεμβάλλεται, μεταξύ της μεμβράνης και του υποστρώματος, γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους
0,5 m με επιπρόσθετη οργανική επιφανειακή προστασία (συμβατή με το PVC), το οποίο
στερεούται μηχανικά στο φέρον υπόστρωμα με αυτοδιατρητικές βίδες.
Παρόμοιο χαλυβδόφυλλο θα τοποθετηθεί, όταν προβλέπεται θερμομόνωση επί των
χαλυβδοελασμάτων με νευρώσεις και στεγάνωσή της με μεμβράνες PVC και απαιτείται
κάτω από τη θερμομόνωση φράγμα υδρατμών.
Στοιχεία ελάσματος με επικάλυψη PVC
Πάχος ελάσματος 0,6 mm
Πάχος χυτής επικάλυψης PVC 0,6 mm
Συνολικό πάχος 1,2 mm
Βάρος 5,5 kg/m2
Ενώσεις των ελασμάτων

Σχήμα 1
1. μεμβράνη PVC
2. PVC υλικό επί χαλυβδοελάσματος
3. χαλυβδοελάσματα
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4. χαρτί με πτυχώσεις ή ανάλογου τύπου των 100 gr/m2
5. κολλούμενη επιφάνεια

Ελαστομερής μαστίχα πολυουρεθάνης ενός συστατικού
Προβλέπεται σε ειδικά σημεία ως συμπλήρωμα της στεγανοποιητικής επένδυσης.

Κόλλα νεοπρενίου
Προβλέπεται για κόλληση της μεμβράνης PVC σε υποστρώματα σκυροδέματος, λίθων, ξύλων, μετάλλων, συνθετικών υλικών (για τα τελευταία απαιτείται έλεγχος συμβατότητας).

Ρευστό υλικό PVC σε διαλυτικό
Χρησιμοποιείται σε κολλήσεις μεταξύ των μεμβρανών PVC σε περίπτωση αστοχιών σε δύσκολα σημεία και σε πρόσθετη κόλληση υπό μορφή κορδονιού στο εμφανές σόκορο.

Εξαρτήματα μηχανικών στερεώσεων
Αναλόγως του φέροντος υποστρώματος χρησιμοποιούνται κάθε φορά ειδικά στηρίγματα, τα οποία αναγκαστικά φέρουν πλακέτες μεταλλικές με νευρώσεις όπου χωνεύεται η
κεφαλή της βίδας. Προβλέπονται ειδικά στηρίγματα για θερμομονωτικό υπόστρωμα, αναλόγως της συμπιεστότητας του υλικού. Οι βίδες στερέωσης διαθέτουν ειδική διάταξη που
τις εμποδίζει να κινηθούν προς τα άνω στην περίπτωση συμπίεσης του θερμομονωτικού
υποστρώματος.

Προκατασκευασμένα στοιχεία για διελεύσεις αγωγών από δώματα-στέγες
• Αποτελούνται από άκαμπτο σωλήνα PVC, στον οποίο έχει στερεωθεί μια φλάντζα
από το έλασμα που αναφέρθηκε πιο πάνω, που φέρει τρύπες για τη στερέωσή του
στο υπόστρωμα και στην επιφάνεια του οποίου έχει επικολληθεί μεμβράνη PVC χωρίς οπλισμό, πράγμα που επιτρέπει την κόλληση επ’ αυτής της κυρίως μεμβράνης
στεγανοποίησης PVC.
• Εναλλακτικά χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα τεμάχια (σωλήνα-φλάντζα)
από μεμβράνη PVC κατασκευασμένα με ειδικές πρέσες.

Προκατασκευασμένα στοιχεία για στεγανοποίηση τρίεδρων γωνιών
Κατασκευάζονται από μεμβράνη PVC με ειδικές πρέσες.

Ενότητα 9.3: Ειδικές απαιτήσεις ποιότητας
Όσον αφορά τις απαιτήσεις για:
• τον καθορισμό υλικών και δειγμάτων,
• την παραλαβή και αποδοχή των υλικών στο έργο,
• τη μεταφορά και αποθήκευση των υλικών στο έργο,
ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις που αναφέρονται στις ενότητες 3.2.2 έως 3.2.4 αντίστοιχα.
Ιδιαίτερες απαιτήσεις υπάρχουν για:

9.3.1: Υποχρεώσεις του τεχνίτη
Καταρχάς ο τεχνίτης πρέπει να έχει επίσημα προμηθευθεί και να έχει μελετήσει το εθνικό
πρότυπο. Ο τεχνίτης κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος:
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• Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτει και να
χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας.
• Να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και
μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση κ.λπ.
• Να διατηρεί τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστά τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
• Να συμμορφώνεται με τις εντολές της επίβλεψης.
• Να κατασκευάζει δείγμα εργασίας για έγκριση ελαχίστης επιφάνειας 1,5 m2 σε θέση
που θα υποδειχθεί. Το δείγμα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.

9.3.2: Τοποθετήσεις μεμβρανών στα ειδικά σημεία του δώματος-στέγης
Για όλα τα ειδικά σημεία του δώματος όπως:
• Δίεδρες και τρίεδρες γωνίες
• Κατακόρυφες καταλήξεις στα στηθαία και στις υπερκατασκευές
• Καταλήξεις δωμάτων-στεγών χωρίς στηθαία
• Διελεύσεις πάσης μορφής αγωγών από το δώμα-στέγη
• Στόμια υδρορροών
• Αρμοί διαστολής κτιρίου
• Βάσεις εδράσεων μηχανημάτων και αγωγών κλιματισμού
• Ιστοί σημαίας και τηλεόρασης.
Πρέπει να έχουν εκπονηθεί από τον μελετητή του έργου τα κατασκευαστικά σχέδια βασισμένα στις διάφορες περιπτώσεις τοποθέτησης των μεμβρανών, και να έχει ενημερωθεί
ο τεχνίτης. Ο τεχνίτης του έργου, με βάση τα ως άνω κατασκευαστικά σχέδια, προσκομίζει
στο έργο όλα τα ειδικά προβλεπόμενα τεμάχια και σχετικά υλικά.

9.3.3: Χρόνος έναρξης εργασιών στα δώματα
1. Όταν η μεμβράνη PVC τοποθετείται επί σκληρής επιφάνειας οπλισμένου σκυροδέ-

ματος θα πρέπει αυτή να είναι στεγνή, καθαρή, πλήρως απαλλαγμένη από ανωμαλίες και προεξέχοντα στοιχεία. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί
τσιμεντοκονία εξομάλυνσης. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαμορφώσεις των στομίων υδρορροών και να βρίσκονται επιτόπου τα ειδικά πουκάμισα με τις οριζόντιες φλάντζες για την προσαρμογή των μεμβρανών με τα στόμια.
Επίσης, θα πρέπει να βρίσκονται επιτόπου όλα τα ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια από PVC για τις τρίεδρες γωνίες, για τις διελεύσεις αγωγών από το δώμα
ως και όλα τα ειδικά τεμάχια στερέωσης και συγκράτησης των καταλήξεων των
μεμβρανών στα διάφορα σημεία του δώματος. Στην περίπτωση υποστρώματος με
ποσοστό υγρασίας, θα πρέπει να προηγηθούν οι στρώσεις διάχυσης υδρατμών και,
αν η υγρομετρία των κάτωθεν χώρων είναι έντονη ή πολύ έντονη, να τοποθετείται
φράγμα υδρατμών.
2. Όταν η μεμβράνη τοποθετείται επί θερμομονωτικού υλικού, θα πρέπει η τοποθέτηση της μεμβράνης να πραγματοποιείται συγχρόνως με το θερμομονωτικό υλικό και
μόνο όταν δεν παρουσιάζονται κενά μεταξύ των φύλλων της θερμομόνωσης.
Και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει να βρίσκονται επιτόπου του έργου όλα
τα υλικά που κρίνονται απαραίτητα να τοποθετηθούν για αυτές τις μεμβράνες και για τις
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στρώσεις που πρέπει να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν. Δεν πρέπει να πραγματοποιείται έναρξη των εργασιών, εάν ο τεχνίτης του έργου δεν επιβεβαιώσει ότι όλα τα ως άνω
υλικά βρίσκονται στο έργο και εάν δεν γίνει επιτόπου διαπίστωση.

9.3.4: Διατάξεις προστασίας
Σε τοποθετημένη μεμβράνη PVC με ή χωρίς στρώση προστασίας δεν θα επιτραπεί η εκ
των υστέρων εγκατάσταση κεραιών τηλεοράσεων, μηχανημάτων και αγωγών κλιματισμού
και ηλιακών θερμοσιφώνων, ή η εκ των υστέρων διελεύσεις αγωγών, εάν δεν έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες βάσεις έδρασης ή οι απαραίτητες σωληνώσεις για τη διέλευση των
αγωγών όπου η μεμβράνη PVC θα έχει προσαρμοσθεί και κολληθεί πλήρως, εκτός εάν
αποξηλωθούν σε επαρκή έκταση όλες οι στρώσεις του δώματος-στέγης μέχρι το φέρον
υπόστρωμα να αποκατασταθεί πλήρως ή συνέχεια αυτών, χωρίς όμως αυτές οι επεμβάσεις να είναι αιτία δημιουργίας θερμικών γεφυρών, π.χ. με την προσθήκη βάσεων επί του
φέροντος οργανισμού.
Σε παραληφθέν δώμα-στέγη δεν επιτρέπεται εναπόθεση ικριωμάτων, υλικών και μηχανημάτων που απαιτούνται για τη συνέχιση εργασιών υπερκατασκευών, εάν δεν ληφθούν
επιφανειακά προστατευτικά μέσα.

9.3.5: Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
Πραγματοποιείται έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης σε δώματα με
στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος
σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων με
σύγχρονη προσωρινή σφράγιση των στομίων υδρορροών.
Την έκτη ημέρα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος και εφόσον υπάρχει ένδειξη διαρροής
ακολουθεί έλεγχος με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης του κτιριακού
περιβλήματος από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. Η στεγανοποίηση θεωρείται περαιωμένη εφόσον δεν παρουσιάζεται καμία διαρροή. Σε περίπτωση
ύπαρξης διαρροής ο τεχνίτης οφείλει να αποκαταστήσει τη στεγανότητα και να επαναλάβει τον έλεγχο.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών όρων και ορισμών που
είναι απαραίτητοι στην επικοινωνία με τους μηχανικούς του έργου και τους προμηθευτές,
για τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης με μεμβράνες PVC στα δώματα. Αντιληφθήκαμε
τα χαρακτηριστικά των μεμβρανών PVC και τις ελάχιστες απαιτητές τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτουν. Γνωρίσαμε την αλληλουχία των στρώσεων που έπονται ή
προηγούνται, τις απαιτήσεις για τα συμπληρωματικά υλικά και το χειρισμό τους, καθώς και
τον χρόνο έναρξης εργασιών. Κατανοήσαμε τις συνθήκες που πρέπει να τηρούνται στη
διάρκεια κατασκευής, των υποχρεώσεων που έχει ο τεχνίτης και τέλος έγιναν αντιληπτά
τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας.

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Για τη στεγανοποίηση δώματος που γίνεται απευθείας πάνω στη θερμομόνωση με

μεμβράνη PVC, ποιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την τοποθέτηση στρώσης χημικού διαχωρισμού:
257

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΩΤΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ

a) Πετροβάμβακας
b) Εξηλασμένη πολυστερίνη
c) Διογκωμένη πολυστερίνη
2. Το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος μεμβρανών PVC που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι:

a) 1,0 mm

b) 1,2 mm

c) 1,5 mm

3. Στην περίπτωση όπου η μεμβράνη στερεούται μηχανικά σε σκληρό υπόστρω-

μα (σκυρόδεμα, ξύλο, μεταλλική επιφάνεια), θα πρέπει να τοποθετείται κάτω
από τη μεμβράνη πίλημα από μη υφαντές ίνες πολυεστέρα πάχους τουλάχιστον:
a) 2 mm
b) 3 mm
c) 4 mm
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των
εργασιών που αφορούν τους τρόπους εφαρμογής των ασφαλτικών μεμβρανών
PVC και των στρώσεων που προηγούνται ή έπονται αναλόγως του υποστρώματος
(σκληρού ή θερμομονωτικού), της χρήσης του δώματος-στέγης (βατού ή μη βατού
στο κοινό), ώστε πάντοτε να είναι αποτελεσματική η στεγανοποιητική και θερμομονωτική προστασία των στεγαζόμενων χώρων από τα δώματα-στέγες.

Σκοπός – Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών εργασιών στεγανοποίησης δωμάτων με μεμβράνες PVC και της αλληλουχίας τους, προκειμένου
να είσαι σε θέση να εκτελείς τις εργασίες σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε
έργου και τηρώντας τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου.
Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου θα είσαι ικανός/ικανή:
• Να στεγανοποιήσεις με θερμοπλαστικές μεμβράνες σε δώματα-στέγες σε διάφορους τύπους υποστρωμάτων.
• Να συγκολλήσεις τις θερμοπλαστικές μεμβράνες μεταξύ τους.
• Να εκτελείς εργασίες μηχανικής στερέωσης των μεμβρανών στο υπόστρωμά
τους.
• Να εκτελείς εργασίες στεγανοποίησης με θερμοπλαστικές μεμβράνες σε ειδικά
σημεία.
• Να λαμβάνεις μέτρα ατομικής ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά
την εκτέλεση των εργασιών.

Έ ννοιες – κλειδιά / βασική ορολογία
•
•
•
•

Κόλληση με αυτόματες συσκευές θερμού αέρα
Κόλληση με χειροκίνητες συσκευές θερμού αέρα
Διαδικασία κόλλησης
Έλεγχος των κολλήσεων
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποπεράτωση της κόλλησης
Πρόσθετη εξασφάλιση των κολλήσεων
Τοποθέτηση των μεμβρανών κατά τον ανεξάρτητο τρόπο
Γραμμικές κολλήσεις μεμβρανών
Μηχανική στερέωση των μεμβρανών
Αριθμός μηχανικών στερεώσεων ανά m2
Καθορισμός πλάτους ρολών σε συνάρτηση με την πυκνότητα στερεώσεων
Τοποθέτηση μεμβράνης PVC επί ασφαλτικής επιφάνειας
Γεφύρωση αρμών υποστρωμάτων

Ενότητα 10.1: Τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης δωμάτων-στεγών με
μεμβράνες PVC
Παρακάτω αναλύονται οι τεχνικές εργασίες:

10.1.1: Διαδικασίες κόλλησης των μεμβρανών μεταξύ τους
Πραγματοποιείται πάντοτε με θερμό αέρα με τον οποίο επιτυγχάνεται μια επιφανειακή
τήξη του PVC, οπότε η κόλληση επιτυγχάνεται με απλή μεταξύ τους επαφή προτού ψυχθούν και με ελαφρά κυλίνδρωση με ελαστικό κύλινδρο και προσωρινή συμπίεση με ένα
δύο σάκους άμμου που τους μετακινούν με την πρόοδο της συγκόλλησης.

Κόλληση με αυτόματες συσκευές θερμού αέρα
•
•
•
•

Θερμοκρασίας εξόδου 20 έως 650ο C
Ταχύτητα κίνησης από 0 έως 12 m/min
Ισχύος 3500 Watts
Παροχής 400 έως 600 l/min

Κόλληση με χειροκίνητες συσκευές θερμού αέρα
• Ισχύος 1460 W
• Θερμοκρασίας εξόδου αέρα 20 έως 700ο C
• Παροχής 50 έως 230 l/min

Διαδικασία κόλλησης
• Ελάχιστο πλάτος επικάλυψης προς κόλληση των μεμβρανών: 4 cm.
• Με αυτόματη συσκευή η κόλληση γίνεται σε μία φάση (ένα πέρασμα).
• Με χειροκίνητη συσκευή η κόλληση γίνεται σε δύο φάσεις αφού προηγούμενα ενωθούν με σημειακά (πονταρισιές).

Έλεγχος των κολλήσεων
Πραγματοποιείται με μια ακίδα μεταλλική που τοποθετείται σε κίνηση (με το χέρι) ανάμεσα στις δύο κολληθείσες μεμβράνες. Κάθε ελάττωμα κόλλησης αντιμετωπίζεται με κόλληση λωρίδας μεμβράνης PVC πλάτους 15 cm.

Αποπεράτωση της κόλλησης
Στην ακραία κατάληξη του άνω επικολληθέντος φύλλου της μεμβράνης εφαρμόζεται υπό
μορφή κορδονιού το ρευστό υλικό PVC (σε ποσότητα 10 gr/m). Το κορδόνι αυτό τοποθε260
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τείται για αισθητικούς λόγους και δεν αντικαθιστά ελαττωματική κόλληση (βλέπε ένδειξη
1 σχήματος 2).

Σχήμα 2

Πρόσθετη εξασφάλιση των κολλήσεων
Ανεξάρτητα εάν έχουν παρουσιασθεί ελαττώματα στις κολλήσεις, τοποθετείται (εφόσον
έχει προβλεφθεί από τη συγγραφή υποχρεώσεων) πρόσθετη λωρίδα 15 cm από τη μεμβράνη PVC, η οποία κολλιέται εκατέρωθεν των ενώσεων σε πλάτος 4 cm από τις δύο
πλευρές.

Διαδικασία κόλλησης στην περίπτωση τοποθέτησης των μεμβρανών κατά τον ανεξάρτητο τρόπο (με βαριά στρώση προστασίας)
1. σημειακή κόλληση
2. πρώτη φάση κόλλησης
3. δεύτερη φάση κόλλησης περατωμένη)
4. μεμβράνη PVC
5. επιφάνεια κόλλησης

Σχήμα 3
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Διαδικασία κόλλησης στην περίπτωση τοποθέτησης των μεμβρανών με μηχανικές στερεώσεις (χωρίς βαριά προστασία)

Σχήμα 4

4.
5.
6.
7.

μεμβράνη PVC
επιφάνεια κόλλησης > 4 cm
μηχανική στερέωση
μεταλλική ροδέλα 70 mm ή ορθογωνική πλακέτα ισοδύναμης επιφάνειας

Κολλήσεις μεμβρανών
Πρέπει να αποφεύγεται η ένωση σε διασταυρώσεις. Η ένωση σε Τ απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα (σχήμα 5).

Σχήμα 5
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Γραμμικές κολλήσεις μεμβρανών σε σκληρά υποστρώματα
Όταν οι μεμβράνες τοποθετούνται σε σκληρά υποστρώματα (σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο)
δύνανται, εφόσον υπάρχει ανάγκη συγκράτησης αυτών από υφαρπαγή από τον άνεμο
(λόγω απουσίας στρώσης προστασίας-κυκλοφορίας), να κολλιούνται γραμμικά εφόσον
από σχετική μελέτη, αναφορικά με το εκτεθειμένο ή μη σε ανεμοπιέσεις, αποδεικνύεται
ότι δεν είναι απαραίτητη η μηχανική στερέωση της επόμενης παραγράφου 10.1.2.
Ανεξάρτητα από την προηγούμενη περίπτωσης ανάγκη γραμμικής κόλλησης παρουσιάζεται στις κατακόρυφες καταλήξεις των μεμβρανών στα στηθαία ή όταν η μεμβράνη
τοποθετείται και στην οριζόντια άνω επιφάνεια των στηθαίων (τα περιβάλλει).
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα ειδικά ελάσματα που στερεώνονται μηχανικά στο υπόστρωμά τους.

10.1.2: Μηχανική στερέωση των μεμβρανών στο υπόστρωμά τους
Η μηχανική στερέωση των μεμβρανών εφαρμόζεται σε όλα τα δώματα-στέγες ανεξάρτητα
κλίσης όταν δεν προβλέπεται στρώση προστασίας-κυκλοφορίας ή κόλληση σε υπόστρωμα
με ασφαλτική επιφάνεια που περιγράφεται σε επόμενες παραγράφους.

Επιλογή μηχανικών στερεώσεων
Εξαρτάται από το φέρον υπόστρωμα, από την παρεμβολή ή όχι θερμομόνωσης μεταξύ
υποστρώματος και μεμβράνης (για τον καθορισμό του μήκους της βίδας, δεδομένου ότι
για ευκολία η μεμβράνη στερεούται συγχρόνως με τη θερμομόνωση).
Εξαρτάται επίσης από το εάν χρησιμοποιούνται βύσματα-πουκάμισα για τις βίδες, ή αυτοδιατρητικές βίδες, και από το είδος της ροδέλας ή πλακέτας κατανομής πιέσεων ώστε να
μην πληγωθεί η μεμβράνη.

Επιλογή θερμομονωτικού υλικού από πλευράς συμπιεστότητας
Πρέπει η συμπιεστότητα του υλικού να μην είναι μεγαλύτερη του 10% του πάχους.

Επιλογή ροδελών ή πλακετών κατανομής πιέσεων
Οι ροδέλες έχουν διάμετρο Φ 70 mm και οι ορθογωνικές πλακέτες ισοδύναμη επιφάνεια των ροδελών. Αμφότερες θα είναι από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο έλασμα πάχους
1,5 mm. Η κάτω επιφάνειά τους είναι επίπεδη και η άνω φέρει στρογγυλεμένες αυλακώσεις που να σχηματίζουν κεντρική σκάφη για να «χωνεύσει» η κεφαλή της βίδας, ιδίως όταν
είναι προεξέχουσα εξάγωνη.

Αριθμός μηχανικών στερεώσεων ανά m2
Εξαρτάται από τη ζώνη της περιοχής (περιγράφονται παρακάτω), από τις κατηγορίες θέσεων κτιρίων ως προς το περιβάλλον από πλευράς προστασίας του, από το ύψος του κτιρίου, τη μορφή της στέγης και τις ζώνες της στέγης όπου τοποθετούνται οι μηχανικές στερεώσεις (κεντρική, πλευρική, γωνιακή, καταλήξεων, αλλαγής κλίσεων, υπερκατασκευών).
Ο ακριβής υπολογισμός της πυκνότητας των μηχανικών στηρίξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το νομογράφημα του Ευρωκώδικα. Για πρώτη προσέγγιση η πυκνότητα των στερεώσεων δύναται να προκύψει από τον επόμενο Πίνακα 1.
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Ζώνη περιοχής

I

II

Θέση

Κεντρική ζώνη

Ζώνη πλευρική, γωνιακή,
κατάληξης, αλλαγής κλίσης,
υπερκατασκευών

Προστατευμένη

4

7

Κανονική

5

8

Εκτεθειμένη

6

10

Προστατευμένη

5

7

Κανονική

6

8

Εκτεθειμένη

7

11

Ζώνες περιοχής
Ζώνη Ι: για το εσωτερικό της χώρας 30 m/sec ή 180 km/ώρα.
Ζώνη ΙΙ: για τα νησιά και παράκτιες περιοχές που απέχουν 10 km από τη θάλασσα 36
m/sec ή 129,6 km/ώρα.
Σε μια περιοχή στην οποία αντιστοιχούν καθορισμένες βασικές τιμές δυναμικής πίεσης
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η φύση της θέσης όπου είναι τοποθετημένο το κτίριο.
Η θέσης του κτιρίου πρέπει να καθορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων του έργου σύμφωνα με τα τοπικά δεδομένα της περιοχής και τους ενδιάμεσους συντελεστές μεταξύ των
ακραίων τιμών που δύνανται να γίνου δεκτές, ώστε να ληφθούν υπόψη μειωμένες τιμές
των συντελεστών για την εκτεθειμένη θέση.

Καθορισμός πλάτους ρολών σε συνάρτηση με προβλεπόμενη πυκνότητα στερεώσεων
Κανονικά οι μηχανικές στερεώσεις τοποθετούνται στην άκρη των φύλλων των ρόλων, οπότε το επόμενο φύλλο καλύπτει και τη μηχανική στερέωση, σύμφωνα με το σχήμα 6.

Σχήμα 6
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a: Διάμετρος ροδέλας ή πλευρά πλακέτας
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι στερεώσεις διατάσσονται σε παράλληλους άξονες που
απέχουν από το άκρο του κάτω φύλλου 10 mm + a/2 και από το άκρο του άνω φύλλου
40 + 10 + a/2 mm.
Κατά την έννοια των αξόνων των στερεώσεων η απόσταση αυτών δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερη των 0,20 m. Ο τρόπος αυτός τοποθέτησης των στερεώσεων οδηγεί αναγκαστικά στον περιορισμό του πλάτους των ρολών, προκειμένου να τηρηθεί ο ελάχιστος
αριθμός των στερεώσεων.
Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να προβλεφθούν ενδιάμεσες στερεώσεις μεταξύ των
ως άνω καθορισθέντων αξόνων τοποθέτησης, οπότε με ροδέλες από τη μεμβράνη διαμέτρου a + 100 mm θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγανότητα των στερεώσεων (όπου a η
διάμετρος της ροδέλας ή η πλευρά της ορθογωνικής ταμπλέτας).
Στην περίπτωση στεγών με κλίσεις μεγαλύτερες του 100% και όπου χρησιμοποιούνται
διατάξεις συγκράτησης του θερμομονωτικού υποστρώματος (π.χ. ξύλινοι δοκοί ή χαλύβδινοι ορθογωνικής διατομής) το πλάτος των ρολών θα καθορίζεται και από την απόσταση
των δοκών συγκράτησης δεδομένου ότι επ’ αυτών θα τοποθετούνται οι μηχανικές στερεώσεις.

10.1.3: Τοποθέτηση μεμβράνης PVC επί ασφαλτικής επιφάνειας
Οι περιπτώσεις δωμάτων όπου απαιτούνται τοποθετήσεις μεμβρανών επί ασφαλτικής επιφάνειας είναι:
• Δώματα χωρίς στρώση προστασίας όπου η υπάρχουσα ασφαλτική στεγανοποίηση,
χωρίς να έχει αποκολληθεί, παρουσιάζει διαρροές.
• Δώματα με ή χωρίς στρώση προστασίας όπου το θερμομονωτικό υπόστρωμα της
μεμβράνης έχει επικαλυφθεί με θερμή άσφαλτο (περίπτωση διογκωμένου γυαλιού)
ή φέρει ασφαλτική επιδερμίδα (περίπτωση πετροβάμβακα και με επικολλημένη
ασφαλτική μεμβράνη).

Τοποθέτηση των μεμβρανών με μηχανική στερέωση
Πραγματοποιείται με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε παραπάνω, εφόσον προσφέρεται
το υπόστρωμα. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η μηχανική στερέωση της μεμβράνης διαμέσου θερμομόνωσης από διογκωμένο γυαλί.

Τοποθέτηση των μεμβρανών με κόλληση
 Χρησιμοποιούμενες κόλλες
Συμβατές με τη μεμβράνη και την άσφαλτο προμηθευόμενες μαζί με τη μεμβράνη.
 Εφαρμογή της κόλλας στο υπόστρωμα
Εφαρμόζεται σε λωρίδες των 20 cm με οδοντωτή σπάτουλα των 20 cm με διαφορετική
απόσταση μεταξύ τους, αναλόγως εάν πρόκειται για κεντρική περιοχή του δώματος,
όπου τότε κολλιέται το 40% της επιφάνειας (σχήμα 7), ή εάν πρόκειται για πλευρική
ζώνη, όπου κολλιέται το 60% της επιφάνειας (σχήμα 8).
Η εφαρμογή της κόλλας γίνεται επί του υποστρώματος, η δε τοποθέτηση της μεμβράνης με την πολυεστερική προς τα κάτω επιφάνεια γίνεται μετά από ορισμένο χρόνο
(συνήθως 15 min) σε συνάρτηση με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες για τον πολυμερισμό
του υλικού, πάντοτε με πίεση των ζωνών κόλλησης με ελαστικό κύλινδρο.
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 Κόλληση των επικαλύψεων των φύλλων
(βλέπε σχήματα 9 και 10).

Σχήμα 7. Κόλληση των μεμβρανών στο κεντρικό τμήμα δώματος-στέγης: λωρίδες κόλλησης
20 cm-λωρίδες χωρίς κόλληση 28 cm, πλάτος ζώνης 1,50 m.

Σχήμα 8. Κόλληση των μεμβρανών στην περιμετρική ζώνη δώματος-στέγης: πλάτος ζώνης
1,50, όπου εφαρμόζεται παρόμοια κόλληση όταν το πλάτος της κατασκευής είναι ≤ 15 m.
Στην αντίθετη περίπτωση είναι 3 m. Λωρίδα κόλλησης 20 cm. Λωρίδα χωρίς κόλληση 16 cm.

Σχήμα 9. Κόλληση μεταξύ των φύλλων των ρολών: στη ζώνη επικάλυψης των φύλλων δεν θα
πρέπει να κολλιέται η μεμβράνη στο υπόστρωμά της.
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• Ενδείξεις σχημάτων 7-9: 1. ζώνη κόλλησης, 2. ζώνη χωρίς κόλληση, 3. ζώνη κόλλησης, 4. πλάτος επικάλυψης

Σχήμα 10. Κόλληση των φύλλων στις διασταυρώσεις Τ (βλέπε και σχήμα 5). Τα φύλλα
επικαλύπτονται και γεφυρώνονται με μία λωρίδα μεμβράνης (παραγράφου 3.1.4) πλάτους
15 cm που κολλιέται εκατέρωθεν.
• Ενδείξεις σχήματος 10: 3. ζώνη κόλλησης, 5. λωρίδα πρόσθετη γεφύρωσης

10.1.4: Γεφύρωση αρμών υποστρωμάτων
Προηγείται η τοποθέτηση του ειδικού ελάσματος (που στερεούται μονόπλευρα) της μεμβράνης PVC. Όταν τοποθετείται φράγμα υδρατμών ή διαχωριστικά προστατευτικά φύλλα,
η γεφύρωση πραγματοποιείται με λωρίδα γαλβανισμένης λαμαρίνας ή αλουμινίου πλάτους
15 cm με μονόπλευρη στερέωση.
1. Γεφύρωση προκατασκευασμένων στοιχείων (οπλισμένου ή προεντεταμένου σκυροδέματος) φαίνεται στο σχήμα 11.

Σχήμα 11
2. Γεφύρωση των αρμών μεταξύ των φύλλων ξύλινου υποστρώματος από μοριοσανί-

δες ή κόντρα πλακέ φαίνεται στο σχήμα 12.

Σχήμα 12
3. Γεφύρωση του προβλεπόμενου αρμού διαστολής ανά 3 m του ξύλινου υποστρώμα-

τος ραμποταρισμένων σανίδων γίνεται όπως στην προηγούμενη παράγραφο.
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Ενότητα 10.2: Παραδείγματα τοποθέτησης
10.2.1: Παραδείγματα τοποθέτησης μεμβρανών PVC κατά τον ανεξάρτητο τρόπο
(ύπαρξη στρώσης προστασίας-κυκλοφορίας) επί θερμομονωτικού υποστρώματος και
διαφόρων τύπων φερόντων υποστρωμάτων
Ενδείξεις σχημάτων 13-19:
1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών 3.
Θερμομόνωση (πετροβάμβακας ή εξηλασμένη πολυστερίνη ανάλογα με την κατασκευαστική λύση) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών 8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης.
Δώμα μόνο με στρώση προστασίας από χαλίκια για συγκράτηση της μεμβράνης
θερμομόνωσης από εξηλασμένη πολυστερίνη.

Σχήμα 13

Δώμα με τη μεμβράνη επί του
φέροντος στοιχείου και τη
θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη τοποθετούμενη επ’ αυτής (αντεστραμμένη
μόνωση).

Σχήμα 14

Δώμα με τη μεμβράνη επί
ξύλινου φέροντος υποστρώματος (βλέπε σχήμα 12) και
τη θερμομόνωση ανάμεσα σε
ξύλινους δοκούς με αεριζόμενη στρώση ανάμεσα σε σανίδωμα και θερμομόνωση.

Σχήμα 15
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Δώμα με φέροντα στοιχεία
από αυτοφερόμενα χαλυβδοελάσματα τραπεζοειδούς
διατομής.

Σχήμα 16

Βατό δώμα με στρώση κυκλοφορίας πλακιδίων τσιμέντου
επί στρώσης λεπτών χαλίκων.

Σχήμα 17

Βατό δώμα με στρώση κυκλοφορίας από χυτό επιτόπου
σκυρόδεμα επί προστατευτικής τσιμεντοκονίας.

Σχήμα 18

Βατό δώμα με κηπευτικό
χώμα επί στραγγιστηρίου χαλίκων σε προστατευτική τσιμεντοκονία.
Πάντοτε προβλέπεται μεταξύ κηπευτικού χώματος και
χαλίκων γεωύφασμα για την
αποφυγή κατάληξης του χώματος στους χάλικες.
Σχήμα 19
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10.2.2: Παραδείγματα τοποθέτησης μεμβρανών PVC σε θερμομονωτικά και άλλα υποστρώματα καθώς και ειδικά σημεία συναρμογής με διάφορα δομικά στοιχεία
Διάταξη τοποθέτησης μεμβράνης PVC
σε δίεδρη γωνία με
μηχανική στερέωση
της κατάληξής της.
Περίπτωση στηθαίου
με νεροσταλάκτη.
Πλάτος συγκόλλησης
της γωνιακής μεμβράνης 4 cm (7) στο
οριζόντιο τμήμα.

Σχήμα 20

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση
διάχυσης υδρατμών 3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη
ή πετροβάμβακας) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση
κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης
10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης
12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14.
Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από
PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.

Διάταξη τοποθέτησης μεμβράνης PVC
σε δίεδρη γωνία και
σε στέψη στηθαίου
με κατακόρυφη κόλληση και μηχανική
στερέωση στο οριζόντιο τμήμα του.

Σχήμα 21
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Διάταξη
τοποθέτησης μεμβράνης
PVC σε δίεδρη γωνία με κόλληση της
κατάληξής της σε
στερεωθείσα προηγουμένως μηχανικά
λωρίδας ελάσματος
14.
Περίπτωση στηθαίου
με νεροσταλάκτη.
Πλάτος συγκόλλησης
της γωνιακής μεμ
βράνης 4 cm στο
οριζόντιο τμήμα.
Σχήμα 22

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση
διάχυσης υδρατμών 3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη
ή πετροβάμβακας) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση
κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης
10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης
12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14.
Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από
PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.
Διάταξη τοποθέτησης μεμβράνης PVC
σε δίεδρη γωνία και
σε στέψη στηθαίου
αφού προηγουμένως έχει στερεωθεί
μηχανικά
λωρίδα
ελάσματος 14 (νεροσταλάκτης) επί του
οποίου θα κολληθεί
το οριζόντιο γύρισμα
της μεμβράνης.

Σχήμα 23
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Σχήμα 24

Σχήμα 25

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών
3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίαςολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική
στερέωση 14. Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από
μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας
στεγανοποίησης με το 15.
Κατάληξη βατού δώματος σε
στηθαίο με εξωτερική θερμομόνωση και προστασία της
κατακόρυφης μεμβράνης με
προκατασκευασμένο στοιχείο.

Σχήμα 26

Ομοίως ως άνω αλλά με προστασία της κατακόρυφης
μεμβράνης με το (12).
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Σχήμα 27

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών
3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίαςολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική
στερέωση 14. Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από
μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας
στεγανοποίησης με το 15.

Διάταξη διαμόρφωσης αρμού
διαστολής δώματος με
τοποθέτηση της μεμβράνης
PVC στα προεξέχοντα
φέροντα στοιχεία.

Σχήμα 28
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Ανεξάρτητα των στομίων
απορροής ομβρίων, πρέπει
πάντοτε να προβλέπονται και
στόμια υπερχείλισης.
Η εξασφάλιση της
στεγανότητας του στομίου
μόνο με την τοποθέτηση του
πουκαμίσου.

Σχήμα 29

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών
3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίαςολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική
στερέωση 14. Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από
μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας
στεγανοποίησης με το 15.
Δώματα-στέγες με φέροντα
στοιχεία χαλυβδοελάσματα
τραπεζοειδούς διατομής.

Σχήμα 30
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Σχήμα 31

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών
3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίαςολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική
στερέωση 14. Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από
μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας
στεγανοποίησης με το 15.

Στην περίπτωση που υπάρχει
αρμός διαστολής του δώματος-στέγης με το στηθαίο, η
οριζόντια μεμβράνη αναδιπλούται όπως στο σχήμα και
σε αυτή κολλιέται το οριζόντιο
γύρισμα της κατακόρυφης
μεμβράνης.

Σχήμα 32
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Διάταξη
αποκατάστασης
συνέχειας της
μεμβράνης
(6) στον αρμό
διαστολής
δώματος (όχι
αντισεισμικού).

Σχήμα 33

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών
3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίαςολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική
στερέωση 14. Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από
μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας
στεγανοποίησης με το 15.

Σχήμα 34

Σχήμα 35

Διατάξεις αποφυγής θερμικών γεφυρώσεων.
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Σχήμα 36

Σχήμα 37

Δώματα-κήποι. Μεταξύ κηπευτικού χώματος και χαλίκων τοποθετείται γεωύφασμα.

Σχήμα 38

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση
διάχυσης υδρατμών 3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη
ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση
κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης
10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης
12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14.
Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από
PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.

Διάταξη σύνδεσης
μεμβράνης (9) με
το προκατασκευασμένο στοιχείο (15)
για τη στεγανοποίηση του βιομηχανικού τύπου στομίου
υδρορροής με διπλά
θερμομονώμενα τοιχώματα.
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Η στεγανοποίηση των διόδων
των αγωγών από το δώμα
πραγματοποιείται με την κόλληση του (15) στην (6).

Σχήμα 39

Σε βατό δώμα πρέπει
να προστατεύεται το
πουκάμισο (15) που
κολλιέται στην (6) με
μεταλλικό πουκάμισο από (12) το οποίο
στεγανοποιείται στην
κατάληξή του με μαστίχα (11).

Σχήμα 40

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση
διάχυσης υδρατμών 3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη
ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση
κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών
8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης
10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης
12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14.
Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από
PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.
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Σχήμα 41

Αποκατάσταση της συνέχειας της μεμβράνης στα στόμια υδρορροών.

Σχήμα 42

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών 3.
Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών 8. Στρώση
αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11.
Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14. Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.
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Διάταξη κατάληξης μεμβράνης σε δώμα χωρίς στηθαίο.

Σχήμα 43

Διάταξη κατάληξης μεμβράνης σε θερμομονώμενα τοιχώματα θόλου που εδράζεται επί
της πλάκας.

Σχήμα 44

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών 3.
Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5. Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών 8. Στρώση
αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11.
Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14. Ειδικό χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.
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Διάταξη κατάληξης μεμβράνης στα τοιχώματα θόλου φωτισμού που εδράζεται σε υπερυψωμένο στοιχείο δώματος.

Σχήμα 45

Διάταξη κατάληξης μεμβράνης στο θόλο φωτισμού που εδράζεται σε υπερυψωμένο στοιχείο δώματος.

Σχήμα 46

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών 3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5.
Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών 8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14. Ειδικό
χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.
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10.2.3: Παραδείγματα μηχανικής στερέωσης μεμβρανών όταν δεν υπάρχει στρώση
προστασίας
Μηχανική στερέωση μεμβράνης επί υποστρώματος οπλισμένου σκυροδέματος διαμέσου της θερμομόνωσης.

Σχήμα 47

Μηχανική στερέωση μεμβράνης επί μεταλλικού υποστρώματος διαμέσου θερμομόνωσης.

Σχήμα 48		
		

Σχήμα 49		

Μηχανική στερέωση μεμβράνης επί ξύλινου υποστρώματος.

Σχήμα 50
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Σχήμα 51

1. Φέρον υπόστρωμα 2. Φράγμα υδρατμών με ή χωρίς στρώση διάχυσης υδρατμών 3. Θερμομόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα) 4. Στρώση χημικού διαχωρισμού 5.
Στρώση κόλλας 6. Μεμβράνη PVC 7. Κόλληση επικαλύψεων μεμβρανών 8. Στρώση αποστράγγισης 9. Στρώση προστασίας μεμβράνης 10. Χάλικες προστασίας-ολίσθησης 11. Μαστίχα στεγάνωσης 12. Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 13. Μηχανική στερέωση 14. Ειδικό
χαλυβδοέλασμα με PVC 15. Προκατασκευασμένα τεμάχια από μεμβράνη PVC 16. Προκατασκευασμένο πουκάμισο από PVC με φλάντζα 17. Σωλήνας στεγανοποίησης με το 15.
Στα δώματα με μηχανική στερέωση, όταν υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία (στηθαία,
υπερκατασκευές ή πρώτη σειρά των στερεώσεων), τοποθετείται σε απόσταση 4 με 5 cm
από αυτά.
Για να αποφευχθούν οι καταπονήσεις της μεμβράνης από συστοδιαστολές, προβλέπεται η μεμβράνη να τοποθετείται κατά διάστημα υπό μορφή λύρας επί σπογγώδους ημικυλινδρικού παρεμβύσματος.
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Ενότητα 10.3: Μέτρα ατομικής προστασίας & προστασίας του περιβάλλοντος
Ο τεχνίτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). Τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση καθώς και από τις οδηγίες για τη διαχείριση των υλικών όπως αυτές
καταγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύουν τα υλικά. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών μπορεί να εκλύει τοξικούς
ατμούς. Για τον λόγο αυτόν ο τεχνίτης υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τα
ακόλουθα πιστοποιημένα μέσα ατομικής προστασίας:
• Προστασία αναπνοής
• Προστασία οφθαλμών
• Προστατευτική ενδυμασία
• Προστασία χεριών και βραχιόνων
• Προστασία κεφαλιού
• Προστασία ποδιών
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των
εργασιών. Με το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη
ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής,
θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα
κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και
θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.
Η διαχείριση και διάθεση των περισσευούμενων υλικών ως απορρίμματα γίνεται σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που υποχρεωτικά συνοδεύει όλα τα υλικά.

Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο εμβαθύναμε στην κατανόηση των τεχνικών εργασιών στεγανοποίησης
δωμάτων με μεμβράνες PVC και της αλληλουχίας τους με άλλες σημαντικές εργασίες όπως
η θερμομόνωση, η μηχανική στερέωση για προστασία υφαρπαγής από άνεμο κ.ά., που
είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της στεγανότητας του κτιρίου, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου και τηρώντας τις απαιτήσεις του εθνικού προτύπου. Καθορίσαμε
τις λεπτομέρειες σύνδεσης στα διάφορα δύσκολα σημεία όπως αρμούς, γωνίες κ.λπ. Γνωρίσαμε τις ιδιαίτερες εργασίες που εκτελούνται ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος,
τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ερωτήσεις ανατροφοδότησης / αυτοαξιολόγησης
1. Το ελάχιστο πλάτος επικάλυψης για την κόλληση των μεμβρανών PVC είναι:

a) 4 cm
b) 5 cm
c) 6 cm
2. Όταν απαιτείται πρόσθετη εξασφάλιση των κολλήσεων, ανεξάρτητα εάν έχουν παρουσιασθεί ελαττώματα στις κολλήσεις, τοποθετείται (εφόσον έχει προβλεφθεί από τη
συγγραφή υποχρεώσεων) πρόσθετη λωρίδα πάνω από τις ραφές πλάτους:
a) 10 cm
b) 12 cm
c) 15 cm
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Κεφάλαιο 1
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 1ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης:
1. Σκέψου τα έργα ΣΣΕΘ που έχεις κατασκευάσει και κατάταξέ τα ως προς:

• Υφιστάμενα κτίρια – Νέα κτίρια
• Τύπους υποστρωμάτων που συνάντησες
• Τύπους μονωτικών που χρησιμοποίησες:
Διογκωμένη πολυστερίνη – Εξηλασμένη πολυστερίνη - Πετροβάμβακας
• Έργα με απαιτήσεις:
Πυροπροστασίας – Ηχομόνωσης – Αυξημένων αντοχών σε κρούση
Μελέτησε εκτενέστερα για τις περιπτώσεις έργων που από την κατάταξη φαίνεται να
έχεις περιορισμένη εμπειρία.
2. Συγκέντρωσε τα πιστοποιητικά των μονωτικών που χρησιμοποίησες και από τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά: α) Δηλωμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD,
β) Υδατοαπορρόφηση WD(V), γ) Συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών, μ,
ακολούθως υπολόγισε για ίδιο πάχος μονωτικού π.χ. d=0,06: α) Συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σχεδιασμού, λΖ και β) Αντίσταση διάχυσης υδρατμών SD.
3. Συγκέντρωσε τα πιστοποιητικά των ΣΣΕΘ που χρησιμοποίησες και συνέκρινε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ως προς:
• Ακαυστότητα
• Κατηγορία αντοχής σε κρούση
• Διαπνοή επιχρισμάτων

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους

κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα.
2. EAE, 2011, European guideline for the application of ETICS. Baden: EAE

publications.
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3. Margit Pfundstein, Roland Gellert, Martin Spitzner, Alexander Rudolphi, 2012, In-

sulating Materials: Principles, Materials, Applications, Berlin: Walter de Gruyter
publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις:a
1. a

2. b

3. c

4. c

5. b

Κεφάλαιο 2
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 2ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης:
1. Χωριστείτε σε ομάδες των 5 ατόμων και προετοιμάστε λίστα υποχρεωτικών ελέγ-

χων που πρέπει να πραγματοποιείται πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής ΣΣΕΘ,
καθώς και των υποδομών και συνθηκών που πρέπει να εξασφαλίσετε. Συγκρίνετε
τη λίστα με τις ενότητες 1.4, 1.5 και 2.1.
2. Αναφέρατε πιθανά κατασκευαστικά λάθη ΣΣΕΘ που αφορούν:
• Το ύψος δημιουργίας ζώνης υψηλής στεγανοποίησης σε επαφή με το έδαφος
• Τον τρόπο τοποθέτησης της κόλλας στη μονωτική πλάκα
• Τον τρόπο τοποθέτησης των πλακών στις ακμές του κτιρίου
• Τον τρόπο τοποθέτησης των πλακών σε επαφή με τα κουφώματα
• Τον τρόπο τοποθέτησης της κόλλας και της βασικής στρώσης ανάλογα με το είδος
του μονωτικού
• Το ελάχιστο μέγεθος των μονωτικών πλακών
• Το γέμισμα των κενών μεταξύ των μονωτικών πλακών
• Την επικάλυψη των μονωτικών πλακών σε δύο διαφορικά δομικών στοιχείων
• Τον τρόπο διάτρησης των δομικών στοιχείων για τη διάνοιξη οπών για τα βύσματα
• Το βάθος αγκύρωσης του βύσματος ανάλογα με το είδος του υποστρώματος
• Το βάθος τοποθέτησης του οπλισμού στη βασική στρώση
• Την επιλογή της φωτεινότητας του τελικού επιχρίσματος

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους

κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα.
2. EAE, 2011, European guideline for the application of ETICS. Baden: EAE
publications.
3. Margit Pfundstein, Roland Gellert, Martin Spitzner, Alexander Rudolphi, 2012, Insulating Materials: Principles, Materials, Applications, Berlin: Walter de Gruyter
publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις:
1. a
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2. a

3. b

4. b

5. c

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κεφάλαιο 3
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
1. Καταγράψτε τα πλεονεκτήματα που έχει η κατασκευή θερμομόνωσης με εσωτε-

ρική επένδυση σε κτίρια γραφείων και σχολικές αίθουσες μη μονωμένων σχολικών
κτιρίων αλλά και τα μειονεκτήματα έναντι της κατασκευής ΣΣΕΘ.
2. Αναζητήστε πληροφορίες για την έννοια της «θερμικής άνεσης» και τη σχέση που
έχει με την κυκλοφορία αέριων μαζών στο εσωτερικό ενός κτιρίου. Εξάγεται συμπεράσματα όσον αφορά το είδος της μόνωσης, εσωτερική ή εξωτερική, που μπορεί
να προσφέρει καλύτερη θερμική άνεση.
3. Αναζητήστε πληροφορίες για την έννοια της «θερμοχωρητικότητας» των δομικών
στοιχείων. Στη συνέχεια εξηγήστε ποια από τις τεχνικές λύσεις, α) εσωτερική επένδυση με γυψοσανίδα, β) εξωτερική επένδυση με τσιμεντοσανίδα, προσφέρει τη μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων.
2. Karsten Tichelmann, Jochen Pfau, 2008, Dry construction: principles, details, ex-

amples - Detail practice, Berlin: Birkhauser Architecture.

3. Margit Pfundstein, Roland Gellert, Martin Spitzner, Alexander Rudolphi, 2012, In-

sulating Materials: Principles, Materials, Applications, Berlin: Walter de Gruyter
publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. c

2. c

3. a

Κεφάλαιο 4
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 4ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
1. Θα μπορούσε αντί να γίνει η τοποθέτηση της θερμομόνωσης στο εσωτερικό μιας

εξωτερικής επένδυσης τσιμεντοσανίδας, να πραγματοποιηθεί εφαρμογή ΣΣΕΘ επί
της τσιμεντοσανίδας. Αναζητήστε εμπορικά συστήματα και βρείτε πιθανές ιδιαιτερότητες της κατασκευής, όπως π.χ. μέθοδος μηχανικής στερέωσης κ.ά.
2. Αναζητήστε τον λόγο που η θερμομόνωση με πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα
εντός μιας επένδυσης με τσιμεντοσανίδα προστατεύεται από υδρατμοδιαπερατή
μεμβράνη.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων.
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2. Karsten Tichelmann, Jochen Pfau, 2008, Dry construction: principles, details, ex-

amples - Detail practice, Berlin: Birkhauser Architecture.
3. Margit Pfundstein, Roland Gellert, Martin Spitzner, Alexander Rudolphi, 2012, Insulating Materials: Principles, Materials, Applications, Berlin: Walter de Gruyter
publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. b

2. a

3. b

4. c

5. b

Κεφάλαιο 5

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 5ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
Ποιοι λόγοι εκτιμάτε πως επιβάλλουν την ανάγκη δημιουργίας των δύο ζωνών αερισμού
στις κεραμοσκεπές; Αναφέρατε πιθανές επιπτώσεις στα κεραμίδια, στα ξύλινα στοιχεία της
στέγης και τη θερμομονωτική στρώση. Κατόπιν ελέγξτε την πληρότητα των απαντήσεών
σας με τους λόγους που αναφέρονται στο εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03
που αφορά τις κεραμοσκεπές.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, Θερμομονώσεις δωμάτων.
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών.
3. Margit Pfundstein, Roland Gellert, Martin Spitzner, Alexander Rudolphi, 2012, In-

sulating Materials: Principles, Materials, Applications, Berlin: Walter de Gruyter
publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. a

2. b

3. b

4. c

Κεφάλαιο 6
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 6ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
Αναζητήστε την ερμηνεία του όρου «θερμοσυσσώρευση» και εξηγήστε ποια κατασκευή
δώματος με την ακόλουθη σειρά στρώσεων προσφέρει τη μεγαλύτερη θερμοσυσσώρευση:
a)

b)

Στεγανοποίηση
Γαρμπιλοσκυρόδεμα κλίσεων
Διογκωμένη πολυστερίνη
Φράγμα υδρατμών

Ταρατσόπλακες
Εξηλασμένη πολυστερίνη
Στεγανοποίηση
Γαρμπιλοσκυρόδεμα κλίσεων

Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος

Πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος
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c)

Στεγανοποίηση
Γαρμπιλοσκυρόδεμα κλίσεων
Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
Πετροβάμβακα με φύλλο
αλουμινίου
Γυψοσανίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, Θερμομονώσεις δωμάτων.
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών.
3. Margit Pfundstein, Roland Gellert, Martin Spitzner, Alexander Rudolphi, 2012, In-

sulating Materials: Principles, Materials, Applications, Berlin: Walter de Gruyter
publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. c

2. c

Κεφάλαιο 7
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 7ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
Αναζητήστε τα τεχνικά φυλλάδια των ασφαλτικών μεμβρανών που χρησιμοποιήσατε έως
τώρα και κατατάξτε τες από πλευράς αντοχών ασφαλτικών μεμβρανών στις κατηγορίες
δεικτών αντοχών: Ι, L, K, Θ.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με

ασφαλτικές μεμβράνες.
2. ΕΛΟΤ 1415, Στεγάνωση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες.
3. Klaus Sedlbauer, 2010, Flat Roof Construction Manual: Materials, Design, Applications, Berlin: Birkhauser Architecture publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. a
2. a
		

3. b

4. a

5. b

6. a		

7. c

8. b

Κεφάλαιο 8
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 8ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
Αναζητήστε στις διατάξεις τοποθέτησης μεμβρανών όμοιους τύπους εφαρμογών που έχετε εκτελέσει κατά το παρελθόν και συγκρίνετε την τήρηση ή μη των ελάχιστων απαιτήσεων
χρήσης ασφαλτικών μεμβρανών σύμφωνα με τις κατηγορίες δεικτών Ι, L, K, Θ που αναφέρονται στις διατάξεις.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με

ασφαλτικές μεμβράνες.

2. ΕΛΟΤ 1415, Στεγάνωση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες.
3. Klaus Sedlbauer, 2010, Flat Roof Construction Manual: Materials, Design, Appli-

cations, Berlin: Birkhauser Architecture publications.
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. a
2. b
3. c
4. c
Τυπική κατασκευή βατού αντεστραμμένου δώματος

Τυπική κατασκευή μη βατού αντεστραμμένου δώματος
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5. c

Έργο κατασκευής συμβατικού δώματος

Κεφάλαιο 9
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 9ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
1. Αναζητήστε στο διαδίκτυο τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων και αφού τον

μελετήσετε, επιλέξτε την ορθή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση. Για τη θερμομόνωση μεταλλικής οροφής με μεμβράνη PVC, ποιο θερμομονωτικό υλικό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ώστε να καλύπτει τον κανονισμό πυροπροστασίας:
a) Διογκωμένη
b) Πετροβάμβακας
c) Εξηλασμένη
πολυστερίνη 			
Πολυστερίνη

2. Αναζητήστε τεχνικά φυλλάδια μεμβρανών PVC και μεμβρανών TPO. Στη συνέχεια,

α) συγκρίνετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, β) συγκρίνετε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας που τέθηκαν στο κεφάλαιο
αυτό.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02:2009, Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμ-

βράνες PVC.
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2. Klaus Sedlbauer, 2010, Flat Roof Construction Manual: Materials, Design,

Applications, Berlin: Birkhauser Architecture publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. a

2. b

3. b

Κεφάλαιο 10
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 10ου κεφαλαίου, μελέτες περίπτωσης και προτάσεις για
περεταίρω μελέτη.

Μελέτες περίπτωσης
Υπολογίστε τον αριθμό των μηχανικών στερεώσεων που θα απαιτηθούν στις κεντρικές και
τις ειδικές περιοχές (πλευρικές ζώνες κ.λπ.) ενός δώματος κτιρίου που πρόκειται να στεγανοποιηθεί με μεμβράνη PVC και είναι πανταχόθεν εκτεθειμένο στον άνεμο και βρίσκεται
σε απόσταση 9,5 km σε ευθεία από τη θάλασσα.

Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02:2009, Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμ-

βράνες PVC.

2. Klaus Sedlbauer, 2010, Flat Roof Construction Manual: Materials, Design,

Applications, Berlin: Birkhauser Architecture publications.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. a
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2. c

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έργο θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη και στεγανοποίησης με μεμβράνη PVC
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Έργο θερμομόνωσης με πετροβάμβακα και στεγανοποίησης με μεμβράνη ΤPO
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Μ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

μονωτών

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΏΝ
• Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων και πιλοτής με Σύνθετα
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)
• Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με άλλες μεθόδους πλην των ΣΣΕΘ
• Θερμομόνωση δωμάτων και στεγών
• Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες
• Στεγανοποίηση δωμάτων με συνθετικές θερμοπλαστικές μεμβράνες
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