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BUILD UP Skills We-Qualify: The We-Qualify project will utilize the findings of the national roadmap
(Build up skills I) and will facilitate the target of reducing the skills gap between the current situation
and the skills needs for 2020, by developing a training and/or qualification scheme for blue-collar
workers/installers, which will focus on the most critical skills identified in the roadmap. The critical
skills selected to be included in WE-Qualify based on the roadmap developed under CY-Pillar I, are:
Skill 1: Placement of thermal insulation
Skill 1.1: Placement of conventional insulation/thermal insulation plaster
Skill 1.2: Placement of external insulation
Skill 2: Installation of thermopanes and exterior sunshades
Skill 2.1: Installation of high energy efficient thermopanes
Skill 2.2: Installation of exterior sunshades
Skill 3: Installation and maintenance of Biomass heating systems
These critical fields were selected based on the existing structure of the building industry, the limited
qualification of the installers and the limited available training programmes and material. Although
skills 1 and 2 are categorised as high and medium priority, they are not regulated by either any national
legislation or Standards of Vocational Qualifications (SVQ) thus, it is considered very important to be
included in the WE-Qualify. Moreover, although skill 3 is to be regulated by legislation N210((I)/2012)
and is planned to be included in further RES legislations there is a currently a severe lack of experience
for the installation of the systems, thus resulting to low efficiency and not sound practices.
The outcomes of WE-Qualify are expected to provide the key components for the upgrading of existing or
drafting of new SVQs to be included in the future National Qualification Framework (NQF), an
appropriate training methodology and a transparent and clearly defined qualification route. The
ambition is to configure a competent workforce specialized on the Energy Performance of Buildings
according to European criteria and standards, to encourage a greater number of blue-collar workers to
advance their professional skills and knowledge and to help achieve the target for the construction of
near zero energy buildings by 2020.
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1.1

Εισαγωγή
Το πρόγραμμα We-Qualify

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας,
υπεύθυνος για την κατανάλωση του 37% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Βάση των
Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2012/27/ΕΕ), όλα τα
κράτη μέλη καλούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τόσο
υφιστάμενων όσο και νεοαναγειρόμενων. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η πρόνοια που ορίζει
ότι από το 2020 όλα τα νεοαναγειρόμενα κτίρια πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας.
Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη αυτών των στόχων διαδραματίζουν οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς των Κατασκευών, καθώς και των συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εφαρμόζονται σε κτίρια.
Παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην εξοικονόμηση
ενέργειας στον τομέα των κατασκευών, βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας εθνικής
κατάστασης και του «Οδικού Χάρτη» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Build Up Skills
Pillar I (www.buildupskills.org.cy), παρατηρείται έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένου
εργατικού δυναμικού για την εφαρμογή μέτρων σχετικών με την κατασκευή ενεργειακά
αποδοτικών κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι σε 13
διαφορετικές δεξιότητες χρειάζεται να αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες έως το 2020.

9

Επιπρόσθετα παρατηρείται και έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.
Το έργο WE-Qualify έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου
να ξεπεράσει το εμπόδιο της έλλειψης δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει το εργατικό του
δυναμικό και κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την κατασκευή ενεργειακά
αποδοτικών κτιρίων. Στα πλαίσια του έργου, θα αναπτυχθούν τρία (3) προγράμματα τεχνικής
κατάρτισης μαζί με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, δίνοντας ίση βαρύτητα τόσο στη
θεωρητική όσο και στην πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων, καθώς επίσης, και στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν είναι:




Δεξιότητα 1: Εγκατάσταση θερμομόνωσης,
Δεξιότητα 2: Εγκατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων,
Δεξιότητα 3: Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν έξι οργανισμοί με σημαντική συνεισφορά και πείρα στους
τομείς των Κατασκευών, της Ενέργειας και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι
συμμετέχοντες οργανισμοί στην κοινοπραξία είναι:







Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (CEA)
Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕΚ)

1.2 Μετάδοση θερμότητας
1.2.1 Θερμική άνεση
Με τον όρο Θερμική Άνεση εκφράζεται το πόσο άνετα αισθάνεται ένα άτομο σε ένα χώρο και
γίνεται αντιληπτή μέσω των ματιών, της μύτης και του δέρματος. Η θερμική άνεση καθορίζεται
από τη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο, το ποσοστό υγρασίας στο χώρο, την ταχύτητα του
αέρα στο χώρο, το φυσικό και τεχνητό φωτισμό, τη διαφορά θερμοκρασίας με τα
περιβάλλοντα δομικά και θερμαντικά στοιχεία (τοίχους, παράθυρα, θερμάστρες) καθώς
επίσης και τη θέση τους στο χώρο. Επιπλέον επηρεάζεται από το είδος των δραστηριοτήτων
εντός του χώρου, το ρουχισμό των ατόμων, και βιολογικούς παραμέτρους όπως φύλο, ηλικία,
συνήθειες και ψυχολογικές παραμέτρους.
Η επιθυμητή θερμική άνεση σε ένα χώρο ρυθμίζεται με τα συστήματα θέρμανσης,
κλιματισμού και αερισμού που έχουν ως στόχο να επιτυγχάνεται η βέλτιστη θερμοκρασία και
υγρασία στο χώρο. Οι απώλειες θερμότητας μέσω των δομικών στοιχείων του κελύφους του
κτιρίου προς το περιβάλλον, έχουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της θερμικής άνεσης και
της δημιουργίας περιοχών με διαφορετικές συνθήκες εντός του ίδιου χώρου (πχ χώρος κοντά
σε παράθυρο σε σχέση με χώρο δίπλα από ένα θερμαντικό σώμα).
Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού που επιτυγχάνονται μέσω της θερμομόνωσης και της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων έχουν ως στόχο τη μείωση των απωλειών θερμότητας προς το
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περιβάλλον και δημιουργία ενιαίων συνθηκών θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου με την
ελάχιστη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
1.2.2 Μετάδοση θερμότητας
Θερμότητα ορίζεται ως η ενέργεια που μεταδίδεται μέσα από το όριο ενός θερμοδυναμικού
συστήματος συγκεκριμένης θερμοκρασίας προς ένα άλλο σύστημα (ή στο περιβάλλον) που
βρίσκεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η μετάδοση της ενέργειας προκαλείται λόγω της
διαφοράς θερμοκρασίας των δύο συστημάτων, ενώ η θερμότητα μεταδίδεται πάντα από
σύστημα ψηλότερης θερμοκρασίας προς σύστημα χαμηλότερης θερμοκρασίας. Η θερμότητα
μπορεί να οριστεί μόνο στα όρια του συστήματος κατά τη μεταφορά της από το ένα σύστημα
στο άλλο και μόνο για όσο το χρονικό διάστημα της μεταφοράς μέχρι να επέλθει
θερμοκρασιακή ισορροπία στα δύο συστήματα.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί με τους οποίους πραγματοποιείται η μετάδοση
θερμότητας. Ο πρώτος μηχανισμός αναφέρεται σε ακίνητο μέσο (στερεό, υγρό ή αέριο) και
ονομάζεται Αγωγή. Ο δεύτερος μηχανισμός αναφέρεται σε μετάδοση θερμότητας μεταξύ μιας
στερεής επιφάνειας και ενός κινούμενου ρευστού και ονομάζεται Συναγωγή. Ο τρίτος
μηχανισμός είναι η Ακτινοβολία και στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε σώμα πεπερασμένης
θερμοκρασίας εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

1.2.3 Συντελεστές θερμομόνωσης
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ): Είναι η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου
που περνά μέσα από τις απέναντι πλευρές ομοιογενούς υλικού πάχους 1m όταν η διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών αυτών είναι σταθερή και ίση με 1οK (W/mK). O
συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας αποτελεί φυσική ιδιότητα κάθε υλικού που προσδιορίζει
την ευκολία ή δυσκολία μετάδοσης της θερμότητας στο εσωτερικό του υλικού και η τιμή του
προσδιορίζεται πειραματικά. Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ενός υλικού
εξαρτάται από τη φύση του υλικού, τη δομή του (πορώδες, πυκνότητα), τη θερμοκρασία και
την υγρασία.
Συντελεστής Θερμοπερατότητας (U-Value): Είναι η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου
που περνά μέσα από 1m2 του υλικού όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών
αυτών είναι ίση με 1οK (W/m2K). Προσδιορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του υλικού
δηλαδή πόσο εύκολα διαπερνά η θερμότητα ένα υλικό (ή στρώσεις ίδιων ή διαφορετικών
υλικών). Εξαρτάται από το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) του υλικού, το πάχος του
υλικού και την περιεχόμενη υγρασία στο υλικό.
Θερμική Αντίσταση (R): Είναι η αντίσταση των στοιχείων του υλικού στη ροή θερμότητας δια
μέσου ομοιογενούς υλικού για διαφορά θερμοκρασίας στις δυο πλευρές του στοιχείου 1οK
(m2K/W). Είναι το αντίστροφο του συντελεστή θερμοπερατότητας και αντιπροσωπεύει τη
δυσκολία της θερμότητας να διαπεράσει ένα υλικό ή στρώσεις υλικών ορισμένου πάχους.
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Ειδική θερμότητα (c) είναι το ποσό της θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί η
θερμοκρασία του σώματος μάζας 1kg κατά 1oC (J/KgK). Αντιπροσωπεύει την ικανότητα του
υλικού να απορροφά και να αποθηκεύει τη θερμότητα.
Το πρότυπο CYS EN ISO 10456 περιέχει πίνακα με ενδεικτικές τιμές του συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας, της πυκνότητας και της ειδικής θερμότητας διαφόρων οικοδομικών υλικών. Οι
τιμές αυτές αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια των δομικών υλικών.
1.2.4 Υπολογισμός μετάδοσης θερμότητας με αγωγή
Θεωρούμε ότι στα δομικά υλικά η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγή μέσα στη μάζα των
υλικών λόγω της θερμοκρασιακής διαφορά μεταξύ των ορίων του υλικού (πχ εσωτερικό
κτιρίου με περιβάλλον, κλιματιζόμενος χώρος με μη κλιματιζόμενο χώρο κλπ).
Η εξίσωση της μονοδιάστατης αγωγής εντός ενός ομοιογενούς υλικού είναι:

𝑄=𝜆𝛢

𝛵1 − 𝛵2
𝑑

όπου λ: ο συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (W/mK)
Α: η επιφάνεια διά μέσου της οποίας υπάρχει ροή θερμότητας (m2)
d: το πάχος του υλικού (m)
Τ1, Τ2: η θερμοκρασία στα όρια του υλικού (Κ)

1.3 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων
Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας των αδιαφανών δομικών στοιχείων του
κτιρίου γίνεται βάσει του πρότυπου CYS EN ISO 6946 για κάθε είδος δομικού στοιχείου
ξεχωριστά.
Η συνολική επιφανειακή αντίσταση (m2K/W) ενός επίπεδου δομικού στοιχείου που
αποτελείται από στρώσεις διαφορετικών υλικών (πολυστρωματικό στοιχείο), όπως φαίνεται
στην Εικόνα 1 υπολογίζεται από τη σχέση:
𝑗

𝑅𝑠 = ∑
1

όπου λi:
di:
j:

𝑑𝑗
𝑑1 𝑑2 𝑑3
=
+ + +⋯
𝜆𝑗
𝜆1 𝜆2 𝜆3

ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του κάθε επί μέρους υλικού
το πάχος του κάθε επί μέρους υλικού
ο αριθμός των στρώσεων των υλικών που αποτελούν το δομικό στοιχείο
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d3/λ3

d/λ

d2/λ2
d1/λ1

Εικόνα 1: Συνολική επιφανειακή αντίσταση (m2K/W) επίπεδου δομικού στοιχείου
Αντίστοιχα, ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας δίνεται από τη σχέση:

𝑈𝑖 =

1
1
=
𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑎 + 𝑅𝑠𝑒 𝑅 + 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + ⋯ + 𝑅 + 𝑅
𝑠𝑖
𝑎
𝑠𝑒
𝜆1 𝜆2 𝜆3

Rsi (Εσωτερική Επιφανειακή Αντίσταση): Είναι η αντίσταση στη ροή θερμότητας πάνω στην
εσωτερική επιφάνεια του κατασκευαστικού στοιχείου (m2K/W).
Rse (Εξωτερική Επιφανειακή Αντίσταση): Είναι η αντίσταση στη ροή θερμότητας πάνω στην
εξωτερική επιφάνεια του κατασκευαστικού στοιχείου (m2K/W).
Ra (Επιφανειακή Αντίσταση Στρώματος αέρα): Είναι η θερμική αντίσταση του στρώματος
αέρα που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο δομικό στοιχείο (m2K/W).
Βάση του προτύπου, τυπικές τιμές των επιφανειακών αντιστάσεων Rsi και Rse δίνονται στον
Πιν. 1.
Πιν. 1: Τιμές αναφοράς επιφανειακών αντιστάσεων αδιαφανών δομικών στοιχείων (για
συνήθεις µη ανακλαστικές επιφάνειες, µε συντελεστή εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας.
Rsi (m2K/W)

Rse (m2K/W)

Διεύθυνση ροής θερμότητας
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0.13

0.10

0.17

0.04

Στον Πιν. 1, οριζόντια επιφάνεια καθορίζεται κάθε επιφάνεια με κλίση μικρότερη από 30 ο σε
σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.

1.4 Θερμικές απώλειες
Οι θερμικές απώλειες δημιουργούνται σε ένα κτίριο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ
των εσωτερικών χώρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και λόγω της εισαγωγής
αέρα από το περιβάλλον στο κτίριο. Έτσι κατά τους χειμερινούς μήνες, η θερμότητα του
εσωτερικού χώρου τείνει να διαφύγει προς το περιβάλλον, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για
θέρμανση, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η θερμότητα του περιβάλλοντος τείνει να
εισέλθει προς το εσωτερικό του κτιρίου, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για ψύξη. Η Εικόνα 2
παρουσιάζει τις κυριότερες απώλειες θερμότητας από κτίρια κατοικιών.
Οι θερμικές απώλειες είναι αδύνατο να μηδενιστούν˙ πρακτικά μπορούν μόνο να μειωθούν με
την εφαρμογή συστημάτων θερμομόνωσης στο εξωτερικό περίβλημα (κέλυφος) του κτιρίου,
με την εφαρμογή σκιάστρων και με την αύξηση της αεροστεγανότητας του κελύφους. Με την
εφαρμογή θερμομόνωσης μειώνεται η ένταση της μετάδοσης θερμότητας διαμέσου των
δομικών στοιχείων (τοίχων, πατωμάτων, δωμάτων κλπ) που χωρίζουν χώρους διαφορετικής
θερμοκρασίας.
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Εικόνα 2: Συνολική επιφανειακή αντίσταση (m2K/W) επίπεδου δομικού στοιχείου

1.5 Θερμογέφυρες
Θερμογέφυρες είναι τα σημεία ή επιφάνειες του κατασκευαστικού στοιχείου στα οποία ο
συντελεστής θερμοπερατότητας είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη μέση τιμή του συνόλου
του στοιχείου. Οι θερμογέφυρες προκαλούν μείωση της θερμικής αντίστασης του στοιχείου
σε σχέση µε τις λοιπές επιφάνειες, με αποτέλεσμα την αυξημένη ροή θερμότητας διαμέσου
τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση θερμικών απωλειών.
Οι θερμογέφυρες εμφανίζονται στο κέλυφος του κτιρίου, στη διεπιφάνεια δύο διαφορετικών
δομικών στοιχείων (πχ τοίχος με κολώνα) ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού
πάχους (απολήξεις των πλακών), καθώς και στις συνδέσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων
ιδίως γύρω από τα κουφώματα. Λόγω της σημειακής αυξημένης ροής θερμότητας,
παρουσιάζονται στις εσωτερικές πλευρές του τοιχώματος διαφορετικές επιφανειακές
θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση τοπικής υγρασίας και μούχλας ενώ
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της θερμικής άνεσης στο χώρο.
Οι θερμογέφυρες αποτελούν πολύ σημαντικό πρόβλημα της θερμικής θωράκισης του κτιρίου
και μπορούν να προσαυξήσουν τις ενεργειακές απώλειες κατά 5-30%.
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Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η εμφάνιση των θερμογεφυρών σε πολυκατοικία όπως
αποτυπώνονται από θερμική απεικόνιση. Όπως παρατηρείται στην εικόνα, η διαφορά
θερμοκρασίας των θερμών περιοχών (κολώνες, δοκοί και παράθυρα) είναι έως και 4 oC
μεγαλύτερη από την τοιχοποιία του κτιρίου.

Εικόνα 3: Θερμογέφυρες πολυκατοικίας όπως φαίνονται από τη θερμική απεικόνιση του
κτιρίου
Αντιμετωπίζονται κυρίως με την ορθή τεχνική εφαρμογής της θερμομόνωσης και των
κουφωμάτων του κτιρίου, δίνοντας έμφαση στις ενώσεις ανόμοιων υλικών και στις απολήξεις
τοίχων, ταράτσας κλπ.

1.6 Συμπύκνωση υδρατμών
Η υγροποίηση των υδρατμών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε παλιές και νέες
κατοικίες, λόγω κακής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Παρατηρείται κατά τους χειμερινούς
μήνες όταν υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις και αλλαγές της θερμοκρασίας εντός της μέρας ή
από μέρα σε μέρα.
Σε πρώτη φάση, η υγροποίηση εμφανίζεται ως συμπυκνωμένο νερό στις επιφάνειες (Εικόνα
4). Στη συνέχεια παρουσιάζεται μούχλα, αρχικά με την παρουσία πράσινων στιγμάτων και στη
συνέχεια μαύρων (Εικόνα 5) τα οποία υποδηλώνουν την ανάπτυξη μυκήτων που είναι
επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων.
Κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται
χρησιμοποιώντας θερμαντικά στοιχεία, ο ζεστός εσωτερικός αέρας προσπαθεί να διαφύγει
από το κέλυφος του κτιρίου (τοιχοποιία, οροφές ή δάπεδα). Αν οι επιφάνειες αυτές δεν είναι
έχουν καλή θερμομόνωση ή υπάρχουν θερμογέφυρες, τότε η θερμοκρασία τους είναι πιο
χαμηλή από το υπόλοιπο δομικό στοιχείο. Κατά την προσπάθεια διαφυγής ο ζεστός αέρας θα
υποστεί απότομη τοπική αλλαγή θερμοκρασίας που θα έχει ως αποτέλεσμα την υγροποίηση
του (που παρατηρείται με την παρουσία υγρασίας). Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο σε
χώρους με ψηλή υγρασία (μπάνια, κουζίνα) που δεν αερίζονται καλά και δεν είναι καλά
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θερμομονωμένοι. Επιπλέον, η υγρασία μπορεί να εισέλθει εντός του δομικού στοιχείου, που
σε συνθήκες παγετού στερεοποιείται, αποσαθρώνοντας τα υλικά.
Για την αποφυγή του φαινομένου, κατά τη θερμομόνωση του δώματος/στέγης σε χώρους με
ψηλή υγρασία, εφαρμόζεται φράγμα υδρατμών (Κεφ. 3.9.7).

Εικόνα 4: Συμπύκνωση υδρατμών στους υαλοπίνακες του κουφώματος

Εικόνα 5: Εμφάνιση μούχλας στην τοιχοποιία

2

Νομοθετικό πλαίσιο

2.1 Στόχοι θερμομόνωσης
Η βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς του κελύφους του κτιρίου έχει ως στόχο τη μείωση
των απωλειών θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Κατά τους χειμερινούς μήνες,
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μειώνεται ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα διαφεύγει από το κτίριο ενώ κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, εμποδίζει την θερμότητα να εισέλθει στο κτίριο.
Μειώνοντας τις απώλειες θερμότητας, μειώνονται και οι ενεργειακές ανάγκες για τον
κλιματισμό του κτιρίου (θέρμανση και ψύξη). Παρόλο που οι θερμικές απώλειες είναι
αδύνατον να μηδενιστούν, ο στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά, χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα υλικά και εφαρμόζοντας τις ορθές τεχνικές ανάλογα με την περίσταση. Επιπλέον,
επιδιώκεται η ορθολογιστική χρήση των διαθέσιμων υλικών και μεθοδολογιών, ώστε να μη
δαπανούνται περισσότερα χρήματα για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του
κτιρίου από όσα θα αποσβεστούν στο χρόνο ζωής των συστημάτων.
Με τη σωστή θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου εξασφαλίζεται:








Μείωση των θερμικών απωλειών από το εσωτερικό του κτιρίου προς το περιβάλλον
κατά τους χειμερινούς μήνες και της θερμική επιβάρυνσης του εσωτερικού κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
o Μείωση του κόστους αγοράς των μηχανημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς
και μειωμένα έξοδα λειτουργίας τους.
o Μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα και μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος.
Βελτίωση της θερμικής άνεσης εντός των κτιρίων.
Αποφυγή της υγροποίησης των υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες του κελύφους
του κτιρίου ή στην οροφή.
o Δεν υπάρχει υγρασία στις επιφάνειες κατά τους χειμερινούς μήνες
αποτρέποντας τη δημιουργία μούχλας ή αποκόλλησης του σοβά.
o Δεν παραμένει υγρασία εντός των δομικών στοιχείων η οποία κατά τη διάρκεια
του παγετού γίνεται πάγος, αποσαθρώνοντας τα δομικά στοιχεία.
Βελτιστοποίηση στη σχέση κόστους-οφέλους της ενεργειακής συμπεριφοράς του
κτιρίου.
Αυξάνεται ο χρόνος ζωής και η αξία του κτιρίου.

2.2 Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συντελεστών θερμοπερατότητας
Οι απαιτήσεις της θερμομόνωσης του κελύφους του κτιρίου καθορίζονται από το περί
Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του 2013, που εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας
και Τουρισμού δυνάμει του άρθρου 15(1) των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2012 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Βάσει του διατάγματος, οι απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή
θερμοπερατότητας U θα πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε νέο κτίριο, για κάθε νέα κτιριακή
μονάδα, για κάθε κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των χιλίων τετραγωνικών
μέτρων που υφίσταται ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας καθώς και στοιχείου κτιρίου που
συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου το οποίο τοποθετείται εκ των υστέρων ή
αντικαθιστάται ή είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο. Επίσης οι απαιτήσεις του
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μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας U εφαρμόζονται και στα κτίρια στα
οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας..
Το διάταγμα καθορίζει μέγιστους συντελεστές θερμοπερατότητας U για:


Εξωτερικούς τοίχους και στοιχεία της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου (κολόνες,
δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. [U≤0, 72 W/m2K]
Επιτρέπεται υπερκάλυψη του συντελεστή θερμοπερατότητας U για τοίχους θερμικής
αποθήκευσης στις περιπτώσεις χρήσης Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (π.χ. τοίχοι
Trombe, τοίχοι μεγάλης θερμικής μάζας).



Εξωτερικά οριζόντια δομικά στοιχεία (δάπεδα σε πυλωτή, δώματα, στέγες, εκτεθειμένα
δάπεδα) και οροφές που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. [U≤0, 63 W/m2K]



Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη θερμαινόμενου υπόγειου ή ημιυπόγειου χώρου.
[U≤2,00 W/m2K]



Εξωτερικά κουφώματα (πόρτες, παράθυρα) που συνιστούν μέρος του κελύφους του
κτιρίου. [U≤ 3, 23 W/m2K]
Εξαιρούνται οι βιτρίνες των καταστημάτων.



Συντελεστής σκίασης σε κουφώματα (παράθυρα) που συνιστούν μέρος του κελύφους.
[U≤ 0,63 W/m2K]
Εξαιρούνται οι βιτρίνες των καταστημάτων.

Επιπλέον, βάσει του διατάγματος απαιτείται:


Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κτιρίου στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίου, για όλα τα νέα κτίρια, πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από Β.



Όσο αφορά τα νέα κτίρια ο μέγιστος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας Um του
κελύφους, εξαιρουμένων των οριόντιων δομικών στοιχείων και οροφών που συνιστούν
μέρος του κελύφους:
o Για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες [Um≤1,3 W/m2K]
o Για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες [Um≤1,8 W/m2K]





Κτίρια που έχουν μικτή χρήση, το μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία
πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση για κατοικίες και το κτίριο στο σύνολο του να
ικανοποιεί την απαίτηση για μη κατοικίες. Στους υπολογισμούς πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και οι προθήκες των καταστημάτων.
Σε όλα τα νέα κτίρια και κτιριακές μονάδες πρέπει να τοποθετείται πρόνοια για χρήση
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ).
Σε όλες τις νέες κατοικίες και κτιριακές μονάδες πρέπει να εγκαθίσταται ηλιακό
σύστημα για ικανοποίηση των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης.

19



Για κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες τουλάχιστον το 3% της
συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ.

Βάσει του διατάγματος, κέλυφος του κτιρίου είναι το σύνολο των επιφανειών των δομικών
στοιχείων που διαχωρίζουν το θερμαινόμενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον (αέρα,
έδαφος ή νερό) ή από εφαπτόμενα κτίρια ή μη θερμαινόμενους χώρους. Θερμαινόμενος
χώρος είναι η κλειστή περιοχή για την οποία απαιτείται ενέργεια για επίτευξη και διατήρηση
συνθηκών θερμικής άνεσης (θέρμανση, ψύξη). Φέρουσα κατασκευή κτιρίου είναι το τμήμα
που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου,
καθώς και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό, όπως οι δοκοί, οι
κολώνες, τα τοιχία, οι οριζόντιες πλάκες οροφής και δαπέδων.

3

Θερμομονωτικά υλικά

3.1 Ταξινόμηση θερμομονωτικών υλικών
Θερμομονωτικά υλικά είναι τα υλικά που περιορίζουν την μετάδοση θερμότητας μέσα από την
μάζα τους. Το κοινό χαρακτηριστικό των υλικών αυτών οφείλεται στη δομή της μάζας τους που
περιέχει αέρα (ή κάποιο άλλο αέριο) που θεωρείται πρακτικά ακίνητος. Ο ακίνητος αέρας
παρουσιάζει πολύ μικρή θερμική αγωγιμότητα, επιτρέπει δηλαδή πολύ δύσκολα τη μετάδοση
της θερμότητας μέσω αυτού, μειώνοντας το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού.
Όσο μικρότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας έχει ένα υλικό τόσο πιο θερμομονωτικό
είναι, δηλαδή, τόσο μεγαλύτερη θερμική αντίσταση στη ροή θερμότητας παρουσιάζει.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13162, ένα υλικό για να θεωρείται θερμομονωτικό πρέπει να
διαθέτει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο του 0.06 W/mK. Τα σύγχρονα
θερμομονωτικά υλικά έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας που κυμαίνεται από 0,0280,045 W/mK, ενώ υπάρχουν και τα εξειδικευμένα υλικά νέας γενιάς (vacuum gel insulation
materials) με πολύ χαμηλότερες τιμές, της τάξης του 0,005 W/mK. Ωστόσο η εφαρμογή τους
είναι ακόμη περιορισμένη καθώς υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν.
Τα θερμομονωτικά υλικά, ανάλογα με τη χρήση τους χωρίζονται σε ελαφρά ή βαριά
θερμομονωτικά υλικά. Τα βαριά θερμομονωτικά υλικά αποτελούν το κύριο δομικό υλικό, ενώ
τα ελαφρά αποτελούν συμπληρωματικό δομικό υλικό που τοποθετείται πρόσθετα στο δομικό
στοιχείο.
Ανάλογα με τη χημική τους σύνθεση, τα ελαφρά θερμομονωτικά υλικά διαχωρίζονται σε
ανόργανα (ή σύνθετα) και οργανικά. Με βάση τη δομή τους διαχωρίζονται σε αφρώδη όπου
υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας με μορφή φυσαλίδων, ινώδη όπου ο αέρας περιέχεται
ανάμεσα στις ίνες τους και κοκκώδη όπου η θερμομόνωση οφείλεται σε ελαφροβαρείς
πορώδεις κόκκους που περιέχουν πολυάριθμα στρώματα αέρα. Τέλος ανάλογα με την
προέλευσή τους χωρίζονται σε ορυκτά, πετροχημικά ή οργανικά φυσικά υλικά.
Τα ανόργανα υλικά αντιπροσωπεύονται κυρίως από ινώδη υλικά (υαλοβάμβακας και
πετροβάμβακας) και κοκκώδους μορφής (διογκωμένος περλίτης, ελαφρόπετρα,
20

βερμικουλίτης). Αντίστοιχα, τα οργανικά υλικά αντιπροσωπεύονται κυρίως από τα αφρώδη
υλικά (πολυουρεθάνη, διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη, φαινολικός αφρός).
Επιπλέον, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη χρησιμοποιούνται οργανικά ινώδη υλικά
από οικολογική πρώτη ύλη (μαλλί προβάτων, φελλός, ίνες φυτών, τριφύλλι), σε μικρότερο
βαθμό όμως λόγω του πολύ υηψηλού κόστους τους.
Τα βαριά θερμομονωτικά υλικά περιλαμβάνουν τα τούβλα (θερμομονωτικούς οπτόπλινθους),
σκυροδέματα, επιχρίσματα και τσιμεντόλιθους (κισσιρόλιθους) τα οποία έχουν ικανοποιητικό
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

3.2 Πιστοποίηση θερμομονωτικών υλικών
Βάση του κανονισμού 305/2011 ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς ενσωμάτωση στα
κτίρια εντός της ΕΕ, εφόσον ανταποκρίνεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση ή εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή η οποία είναι αναγνωρισμένη σε
κοινοτικό επίπεδο. Κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις απαιτήσεις, φέρει τη σήμανση CE, που
δηλώνει ότι κατά την παραγωγή του προϊόντος έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που
καθορίζονται από τα πρότυπα, προστατεύοντας την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων
αγνώστου ταυτότητας και αμφιβόλων ιδιοτήτων είτε από χώρες της ΕΕ είτε εκτός αυτής. Η
σήμανση CE είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις
κατασκευές στις χώρες της Ένωσης. Αρμόδια Αρχή για τον Κανονισμό στην Κύπρο είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων).
Τα θερμομονωτικά υλικά, ως μέρος της κατασκευαστικής βιομηχανίας, πρέπει να είναι
πιστοποιημένα από την εταιρεία κατασκευής τους σύμφωνα με τα νέα εναρμονισμένα
πρότυπα της ΕΕ σε κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια της Ευρώπης. Η τεχνική επιτροπή
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέδωσε προδιαγραφές για κάθε δομικό προϊόν, οι οποίες
περιλαμβάνουν όλους τους αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στο προϊόν.
Η σήμανση CE, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με τη «Δήλωση Συμμόρφωσης» από τον
παραγωγό και επιπλέον για τα θερμομονωτικά προϊόντα που θεωρούνται άκαυστα (κατηγορία
φωτιάς Α1 και Α2) από το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» που εκδίδεται από έγκυρο
οργανισμό πιστοποίησης.
Η σήμανση CE εμφανίζεται επίσης και στην ετικέτα κάθε συσκευασίας του προϊόντος. Εκτός
από το σήμα του CE στην ετικέτα αναγράφονται οι ιδιότητες των θερμομονωτικών υλικών (ο
συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), η αντίσταση θερμοπερατότητας (R), η κατηγορία
ακαυστότητας καθώς και η ταυτότητα του προϊόντος). Είναι σημαντικό να τονιστεί πως για τα
άκαυστα υλικά (Α1, Α2) πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα και ο αριθμός πιστοποίησης που
φαίνεται στο Πιστοποιητικό ποιότητας. Συνεπώς, η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον
τελικό καταναλωτή και είναι δυνατή η άμεση σύγκριση της ετικέτας με τη δήλωση πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

3.3 Ιδιότητες θερμομονωτικών υλικών
Οι ιδιότητες των θερμομονωτικών υλικών είναι τα χαρακτηριστικά που ορίζουν το σύνολο των
ιδιοτήτων που έχει το κάθε υλικό και το καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλο κάποια
χρήση αποτελώντας έτσι το βασικό κριτήριο επιλογής του έναντι των εναλλακτικών προϊόντων.
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Οι τρεις κύριες ιδιότητες που χρησιμοποιούνται κατά τους υπολογισμούς της θερμομόνωσης
των κτιρίων είναι η πυκνότητα του υλικού, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) και η
εδική θερμοχωρητικότητα του υλικού. Πέραν των τριών αυτών ιδιοτήτων, επιπλέον ιδιότητες
καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής του υλικού, όπως η μηχανική, φυσική και χημική
συμπεριφορά του, καθώς επίσης και η επίδραση των κλιματικών συνθηκών και η αλλοίωσή
του υλικού στο χρόνο. Εκτός από τις ιδιότητες αυτές, τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση και
στη φιλικότητα των υλικών προς το περιβάλλον, η οποία εκφράζεται με διάφορους δείκτες,
όπως η πιθανή χρήση ανακυκλωμένων υλικών, η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή
του υλικού, οι εκπομπές αερίων ρύπων κατά την παραγωγή των προϊόντων, η τοξικότητα, κτλ.
Οι σημαντικότερες ιδιότητες των θερμομονωτικών υλικών περιγράφονται παρακάτω.

3.4 Φυσικές ιδιότητες θερμομονωτικών υλικών
3.4.1 Πυκνότητα
Η πυκνότητα (kg/m3) επηρεάζει το βάρος του υλικού και το συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας του υλικού, ανάλογα με τον όγκο του τον αέρα που περικλείεται στο υλικό.
Πρακτικά καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του υλικού. Το στερεό υλικό (μάζα του
υλικού) ανά μονάδα όγκου κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3% και 15% γι’ αυτό και στην
συντριπτική τους πλειοψηφία τα θερμομονωτικά υλικά είναι πολύ ελαφριά.
Η πυκνότητα των υλικών δίνεται σε όλους τους πίνακες με τις χαρακτηριστικές τιμές
θερμομονωτικών υλικών.
3.4.2 Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)
Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (W/mk) είναι χαρακτηριστικό μέγεθος του υλικού που
καθορίζει την ιδιότητα του υλικού να ελέγχει την ποσότητα της θερμότητας που διαρρέει από
τη μονάδα επιφάνειας του υλικού κάτω από σταθερή θερμική κατάσταση, όταν υπάρχει
θερμοκρασιακή διαφορά των δύο απέναντι επιφανειών ίση με τη μονάδα. Όσο μικρότερη
είναι η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας τόσο πιο θερμομονωτικό είναι το υλικό. Ο
συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δίνεται σε όλους τους πίνακες με τις χαρακτηριστικές
τιμές θερμομονωτικών υλικών και για κάθε εμπορικό υλικό πρέπει να είναι πιστοποιημένος με
CE. Η τιμή που δίνεται, καθορίζεται εργαστηριακά σε θερμοκρασία 10οC σε αρχικά ξηρό υλικό
στο οποίο έχει δοθεί υγρασία αντίστοιχη με όση θα έχει το υλικό κάτω από κανονικές
συνθήκες περιβάλλοντος. Η τιμή του συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δεν είναι σταθερή
αλλά μεταβάλλεται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ακτινοβολία.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας πρέπει πάντα να δίνεται σε
συνάρτηση με το πάχος του υλικού, εφόσον είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό του
συντελεστή θερμοπερατότητας (U-value) του δομικού στοιχείου.
3.4.3 Αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας
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Αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητας, άρα μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του υλικού. Επιπλέον,
παρατεταμένη έκθεση του υλικού σε ψηλές θερμοκρασίες όπως αυτές που αναπτύσσονται
κοντά σε τζάκια, θερμαντικά σώματα ή σε επαφή με το δίκτυο θέρμανσης μπορεί να
επιφέρουν μόνιμη αλλοίωση των χαρακτηριστικών του υλικού με αποτέλεσμα τη μόνιμη
μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του στοιχείου. Το θερμοκρασιακό εύρος χρήσης των
υλικών δίδεται από την ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία στην οποία η χημική σύσταση, η
θερμομονωτική ικανότητα και η μηχανική αντοχή του υλικού δεν μεταβάλλονται σημαντικά.
3.4.4 Αντοχή στην υγρασία
Αύξηση της υγρασίας που εμπεριέχεται στο θερμομονωτικό στοιχείο έχει ως αποτέλεσμα να
εκτοπίζεται ο περιεχόμενος αέρας στο υλικό και στη θέση του να εγκλωβίζεται συμπυκνωμένο
νερό. Το νερό έχει πολύ μεγαλύτερο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας από τον αέρα με
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού με αποτέλεσμα
το υλικό να μη συμπεριφέρεται πλέον ως μονωτικό. Σε περίπτωση που μονωτικό υλικό έχει
εμποτιστεί σε μεγάλο βαθμό με υγρασία ενώ επικρατούν συνθήκες παγετού, τότε ενδέχεται η
καταστροφή των κυψελίδων του υλικού λόγω αύξησης του όγκου του νερού κατά τη
μετατροπή του σε πάγο, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μόνιμη καταστροφή του υλικού. Η
αντοχή στην επίδραση της υγρασίας εκφράζεται με το συντελεστή αντίστασης στη διάχυση
υδρατμών και την ποσότητα υγρασίας εξομοίωσης.
Η ποσότητα της υγρασίας εξομοίωσης εκφράζει το ποσό της υγρασίας που απορροφάται από
το θερμομονωτικό υλικό υπό ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και σχετικής
υγρασίας σε εργαστηριακές συνθήκες δοκιμής.
Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών θεωρείται ανεξάρτητος από τη
θερμοκρασία και την πίεση και δηλώνει την ευκολία με την οποία διαπερνούν οι διαχεόμενοι
υδρατμοί το θερμομονωτικό υλικό. Όσο μεγαλύτερη η τιμή του, τόσο δυσκολότερα οι
υδρατμοί διέρχονται μέσω της μάζας του.
Η συμπύκνωση των υδρατμών του εσωτερικού χώρου, ιδίως σε θερμογέφυρες είναι ένα από
τα πιο κοινά προβλήματα της κακής θερμομόνωσης. Οι υδρατμοί που δημιουργούνται στο
εσωτερικό του κτιρίου λόγω της χρήσης του κτιρίου αλλά και λόγω της αναπνοής και διαπνοής
έρχονται σε επαφή με τα ψυχρότερα τμήματα του κελύφους που βρίσκονται στη θέση της
θερμογέφυρας. Στο σημείο αυτό οι υδρατμοί υγροποιούνται και σταδιακά στο σημείο εκείνο
παρατηρείται μούχλα και αλλοίωση του χρώματος της επιφάνειας.
3.4.5 Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
Η ηλιακή ακτινοβολία και πιο συγκεκριμένα η υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν να
αλλοιώσουν τη δομή στα αφρώδη οργανικά υλικά όταν υπάρχει συνεχής έκθεση τους σε αυτή.
Η αλλοίωση του υλικού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του. Η
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας καθορίζει τις δυνατότητες τοποθέτησης του υλικού στο
εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, τις ανάγκες προστασίας του θερμομονωτικού υλικού με
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επιπλέον στρώματα επιχρίσματος καθώς επίσης και τις ανάγκες αποθήκευσής τους σε
προστατευμένο σκιερό μέρος.
3.4.6 Ειδική θερμότητα (c)
H ειδική θερμότητα ή ειδική θερμοχωρητικότητα (J/KgK) καθορίζει την ιδιότητα των υλικών να
δεσμεύουν και να αποθηκεύουν την θερμότητα του περιβάλλοντος στο υλικό και
αντιπροσωπεύει την ποσότητα θερμότητας (J) που πρέπει να λάβει ένα σώμα μάζας ενός κιλού
(kg) για να ανυψωθεί η θερμοκρασία της μονάδας μάζας του σώματος αυτού κατά ένα βαθμό
Kelvin (Κ).
Κατά τους υπολογισμούς θεωρείται πως όλα τα θερμομονωτικά υλικά έχουν ειδική θερμότητα
ίση με το μηδέν. Παρόλα αυτά, η ειδική θερμότητα προσμετρείται στους υπολογισμούς για τα
υλικά στο εσωτερικό του δομικού στοιχείου (σε βάθος έως και 10cm), πριν τη στρώση
θερμομόνωσης. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση χρήσης θερμομονωτικών τούβλων,
όπου η τιμή δίνεται από τον κατασκευαστή και υπάρχει σε όλους τους πίνακες με τις
χαρακτηριστικές τιμές θερμομονωτικών υλικών.
3.4.7 Διαστάσεις
Είναι επιθυμητό οι διαστάσεις των θερμομονωτικών υλικών να μην επηρεάζονται από τη
μεταβολή της θερμοκρασίας, δηλαδή να έχουν πολύ μικρούς συντελεστές διαστολής. Παρόλα
αυτά, τα περισσότερα θερμομονωτικά υλικά μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους. Μερικά υλικά
έχουν μεγάλους συντελεστές θερμοδιαστολής με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των
διαστάσεών τους στις ψηλότερες θερμοκρασίες. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά την κατασκευή του κτιρίου και κατά τη εγκατάστασή τους. Είναι απαραίτητο να
υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την συστολή/διαστολή του υλικού ώστε να μην
αναπτύσσονται τάσεις στα υλικά που θα οδηγούσαν στην ανασήκωσή τους και σε πρόκληση
ρωγμών στο επίχρισμα.
3.4.8 Μηχανική αντοχή
Η αντοχή του θερμομονωτικού υλικού σε θλιπτικά φορτία είναι σημαντική κυρίως στα βαριά
θερμομονωτικά υλικά που αποτελούν τη φέρουσα τοιχοποιία του κτιρίου (π.χ. θερμομονωτικά
τούβλα) ενώ είναι δευτερεύουσας σημασίας στα ελαφριά θερμομονωτικά υλικά. Η αντοχή των
ελαφριών θερμομονωτικών υλικών επηρεάζεται σημαντικά από τα θλιπτικά φορτία εάν
τοποθετηθούν σε δάπεδα. Τα καμπτικά φορτία επηρεάζουν κατά την τοποθέτηση σε στέγες ή
δώματα με ανομοιόμορφη κατανομή βάρους ενώ αντοχή του υλικού σε εφελκυστικά φορτία
είναι απαραίτητη όταν τοποθετηθούν στο ενδιάμεσο ψευδοροφών ή εσωτερικών τοίχων με
μεγάλα ανοίγματα.
3.4.9 Αντίδραση στη φωτιά
Η συμπεριφορά του θερμομονωτικού υλικού έναντι της φωτιάς είναι σημαντική, ιδίως σε
περίπτωση που θα τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά του κελύφους. Η αντίδραση του
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υλικού προσδιορίζεται κατά το πρότυπο EN 13501-1, σύμφωνα με το οποίο τα υλικά
κατατάσσονται σε κλάσεις αντίδρασης ανάλογα με το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο το
υλικό διατηρεί τις βασικές του ιδιότητες κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Οι κλάσεις της
αντίδρασης από την καλύτερη (μεγάλη διάρκεια αντοχής κατά την πυρκαγιά) είναι Α1, Α2, Β, C,
D, E και F, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Συνοπτικά, τα υλικά των κατηγοριών Α1 και Α2
δεν παρουσιάζουν καμία ανάφλεξη, τα υλικά των κατηγοριών B και C αντιστέκονται στη φωτιά
και τέλος, τα υλικά των κατηγοριών D, E και F δεν αντιστέκονται στη φωτιά ή ακόμη είναι
εύφλεκτα. Επιπλέον, τυχόν αέρια που εκλύονται κατά την επιβράδυνση της φωτιάς είναι
απαραίτητο να μην είναι τοξικά.
Σε γενικές γραμμές, τα ανόργανα υλικά δεν αναφλέγονται ενώ τα περισσότερα οργανικά
αναφλέγονται ή αλλάζει σημαντικά η δομή τους σε περίπτωση φωτιάς. Τα πλείστα
θερμομονωτικά υλικά τυγχάνουν χημικής επεξεργασίας ώστε να βελτιώσουν τη συμπεριφορά
τους έναντι της φωτιάς.
Πρέπει να τονιστεί ότι βάσει του Κυπριακού κανονισμού προστασίας για τις εξωτερικές
επενδύσεις όψεων πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με
άκαυστα θερμομονωτικά υλικά.
Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά βάσει του ΕΝ 13501-1.
Κλάσεις αντίδρασης στη φωτιά
A1
A2

B

C

D

Άκαυστο

Απελευθέρωση Καπνών

Παραγωγή Καιόμενων
σταγονιδίων

Δεν απαιτείται έλεγχος

Δεν απαιτείται έλεγχος

Άκαυστο

s1

Δεν εκλύεται καπνός

d1

Δεν πέφτουν καιόμενες
σταγόνες

Μειούμενα

s2

Εκλύεται καπνός

d2

Πέφτουν καιόμενες
σταγόνες

Δεν επέρχεται ανάφλεξη
κατά τα 20 πρώτα λεπτά
της δοκιμής

s3

Υψηλή έκλυση καπνού

d3

Πέφτουν πολλές καιόμενες
σταγόνες

Δεν επέρχεται ανάφλεξη
κατά τα 10 πρώτα λεπτά
της δοκιμής

E

Δεν υπάρχουν δεδομένα

E

Δεν υπάρχουν δεδομένα

E

Δεν επέρχεται ανάφλεξη
κατά τα 2 πρώτα λεπτά της
δοκιμής

F

Δεν υπάρχουν δεδομένα
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3.4.10 Βαθμός απορρόφησης ήχου
Γενικά η ηχομονωτική ικανότητα δηλαδή ο περιορισμός της μετάδοσης ήχου από το εξωτερικό
περιβάλλον ή από παραπλήσιο χώρο του κτιρίου είναι επιθυμητή ιδιότητα των
θερμομονωτικών υλικών. Ο βαθμός απορρόφησης του ήχου περιγράφει την
ηχοαπορροφητικότητα του υλικού για διάφορες συχνότητες ήχου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
συντελεστής, τόσο καλύτερη είναι η ηχοαπορροφητικότητα του υλικού. Αύξηση του πάχους
του υλικού και των ενδιάμεσων στρωμάτων αέρα αυξάνει την ηχομόνωση.
3.4.11 Διάρκεια ζωής
Η διάρκεια ζωής του υλικού είναι βασική παράμετρος των ιδιοτήτων του υλικού. Σε γενικές
γραμμές η διάρκεια ζωής επηρεάζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την επίπτωσή
τους στο υλικό. Η μακρόχρονη διάρκεια ζωής είναι επιθυμητή για τα θερμομονωτικά υλικά,
ιδίως σε όσα δεν θα υπάρχει πρόσβαση για μελλοντική αντικατάσταση. Η διάρκεια ζωής
υπολογίζεται εργαστηριακά με δοκιμές γήρανσης των υλικών και από πολυετείς παρατηρήσεις
σε πραγματικές συνθήκες και εκφράζεται σε χρόνια ζωής.
Σημαντικός παράγοντας της διάρκειας ζωής τους είναι η ανθεκτικότητά τους σε προσβολές
από μικροοργανισμούς, έντομα και τρωκτικά. Μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής έχουν τα
οργανικά υλικά στα οποία συνήθως γίνεται προσθήκη χημικών ουσιών για προστασία.
3.4.12 Μέθοδος τοποθέτησης
Αφορά άμεσα την ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής τους στην πράξη. Το βάρος του υλικού, η
ευκολία διαμόρφωσής του ή η δυνατότητα εφαρμογής του υλικού με ψεκασμό ή αφρό είναι
σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρίως σε δύσκολες αρχιτεκτονικές
προσόψεις.
3.4.13 Θερμοανακλαστική μόνωση
Η θερμοανακλαστικότητα είναι ιδιότητα των υλικών με την οποία ανακλάται μέρος της
προσπίπτουσας σε αυτά ακτινοβολίας. Τα θερμοανακλαστικά υλικά (Εικόνα 6) παρεμποδίζουν
τη μετάδοση θερμότητας διαμέσου τους με ακτινοβολία και μπορούν να επιτύχουν
ανακλαστικότητα μεγαλύτερη του 90%, σε σύγκριση με 10% περίπου που έχουν τα κοινά
δομικά στοιχεία.
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Εικόνα 6: Θερμοανακλαστικό φύλλο
Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις διαφορετικών υλικών και εξαρτάται
από την υφή και τη σύσταση του υλικού. Οι ακραίες στρώσεις του θερμοανακλαστικού υλικού
αποτελούνται από υλικό ψηλής ανακλαστικότητας (συνήθως φύλλα αλουμινίου) το οποίο
ανακλά την προσπίπτουσα ακτινοβολία, ενώ οι εσωτερικές στρώσεις από συνθετικό υλικό το
οποίο λόγω του μικρού πάχους δεν περιορίζει σημαντικά τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή.
Λόγω του ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μικρή στρώση αέρα μετά το ανακλαστικό υλικό για
να μπορεί να ανακλαστεί η ακτινοβολία, συνήθως τοποθετούνται στο εσωτερικό της
τοιχοποιίας με γυψοσανίδες ή σε ψευδοροφές.
Το ελάχιστο πλάτος της στρώσης αέρα (10-15mm) δίνεται από τον κατασκευαστή και είναι
αλληλένδετο με την θερμοανακλαστικότητα του υλικού.
3.4.14 Κόστος
Το κόστος του υλικού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την διάθεσή του
στην αγορά. Για σκοπούς σύγκρισης, απαιτείται πλήρης τεχνοοικονομική μελέτη που να
λαμβάνει υπόψη το ολικό κόστος εγκατάστασης του υλικού σε σχέση με την υπολογιζόμενη
εξοικονόμηση ενέργειας στο χρόνο ζωής του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή φθορά
του υλικού.

3.5 Περιβαλλοντικές ιδιότητες θερμομονωτικών υλικών
Η φιλικότητα των θερμομονωτικών υλικών προς το περιβάλλον είναι αλληλένδετη με τη
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με τις συνεπακόλουθες εξοικονομήσεις σε
πρωτογενή ενέργεια, μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και ελάττωση της όλο και
αυξανόμενης αστικής θερμονησίδας.
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Παρόλα αυτά, τα θερμομονωτικά υλικά ως μέρος της αειφόρου ανάπτυξης, πρέπει να
χαρακτηρίζονται από επιπλέον περιβαλλοντικές ιδιότητες που να ανταποκρίνονται στην
ενεργειακή και οικολογική επιβάρυνση στο στάδιο παραγωγής, μεταφοράς, εγκατάστασης και
μελλοντικής απόσυρσης/ανακύκλωσής τους. Ο ενεργειακός αντίκτυπος καθορίζεται με το
άθροισμα της ενέργειας που καταναλώνεται σε όλα τα στάδια της ζωής των υλικών ενώ ο
οικολογικός στην επιπλέον ρύπανση που πιθανόν να προκαλείται στη διάρκεια ζωής τους.
3.5.1 Ενεργειακός αντίκτυπος
Ο ενεργειακός αντίκτυπος περιλαμβάνει την περιεχόμενη πρωτογενή ενέργεια, το ενεργειακό
κόστος της μεταφοράς του υλικού από το στάδιο παραγωγής στο εργοτάξιο, το ενεργειακό
κόστος εγκατάστασης του υλικού και το μελλοντικό απαιτούμενο ενεργειακό κόστος
ανακύκλωσης του. Η περιεχόμενη πρωτογενής ενέργεια αφορά την ενέργεια που απαιτείται
για την παραλαβή/εξόρυξη της πρώτης ύλης, την επεξεργασία της και την τελική παραγωγή
του θερμομονωτικού υλικού (εκφραζόμενη σε μονάδες kWh/m3 ή kWh/kg). Το ενεργειακό
κόστος ανακύκλωσης περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη ενέργεια για την απεγκατάσταση,
συλλογή και ανακύκλωση του υλικού μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του.
Είναι δυνατόν, ορισμένα υλικά τα οποία προσφέρουν βέλτιστες φυσικές θερμομονωτικές
ιδιότητες να είναι ενεργειακά ασύμφορα λόγω του ενεργειακού κόστους παραγωγής τους.
Συνήθως το ενεργειακό κόστος είναι αλληλένδετο με το πραγματικό κόστος του υλικού.
3.5.2 Οικολογικός αντίκτυπος
Ο οικολογικός αντίκτυπος αναφέρεται στην ολική επιβάρυνση του περιβάλλοντος που
προκαλείται κατά την παραγωγή, χρήση και ανακύκλωση των θερμομονωτικών υλικών, πέρα
από την ενέργεια που καταναλώνεται στην παραγωγή τους. Κατά το στάδιο παραγωγής των
αφρωδών υλικών χρησιμοποιούνται ποσότητες κυκλικών υδρογονανθράκων ενώ ως
διογκωτικό μέσο χρησιμοποιείται συνήθως CO2.
Στο στάδιο της εγκατάστασης πρέπει να δίνεται σημασία κυρίως στα αφρώδη υλικά σε μορφή
αφρού και στα ινώδη λόγω της μικρών εκπομπών ινών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
χρησιμοποιείται προστατευτική μάσκα αναπνοής, γάντια και γυαλιά προστασίας. Προβλήματα
ρύπανσης μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υλικού, κυρίως σε περίπτωση
πυρκαγιάς λόγω των πιθανών εκπομπών τοξικών αερίων καθώς επίσης και κυκλικών
υδρογονανθράκων.
Τέλος, η απόρριψη των υλικών μετά τη χρήση χωρίς την ενδεδειγμένη ανακύκλωσή τους
προκαλεί συσσωρευτική ρύπανση λόγω της αργής αποσύνθεσής τους. Τα πλείστα υλικά
μπορούν είτε να ανακυκλωθούν, είτε να επαναχρησιμοποιηθούν κατόπιν σχολαστικού
καθαρισμού τους, εφόσον οι φυσικές τους ιδιότητες παραμένουν αναλλοίωτες.

3.6 Κύρια θερμομονωτικά υλικά.
Στην αγορά υπάρχει πληθώρα θερμομονωτικών υλικών τα οποία έχουν διαφορετικές
ιδιότητες, οι οποίες τα καθιστούν ιδανικά για μερικές εφαρμογές ενώ τα καθιστούν
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ακατάλληλα για κάποιες άλλες. Παρακάτω γίνεται παρουσίαση των ελαφρών θερμομονωτικών
υλικών των οποίων οι ιδιότητες καθορίζονται βάση προτύπου, τα θερμομονωτικά τούβλα και
οι ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι. Επιπλέον παρουσιάζονται οι θερμομονωτικοί σοβάδες
(επιχρίσματα), οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη θερμομόνωση κτιρίων αλλά οι ιδιότητές τους
δεν καθορίζονται από κάποιο πρότυπο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα παρελκόμενα υλικά
που απαιτούνται.
3.6.1 Διογκωμένη πολυστερίνη (expanded polystyrene EPS)
Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι αφρώδες συνθετικό θερμομονωτικό υλικό που λόγω του
χαμηλού του κόστους και των καλών θερμομονωτικών ιδιοτήτων του χρησιμοποιείται ευρέως
σε όλο το εύρος της οικοδομικής βιομηχανίας, όπως σε μονώσεις, θεμελιώσεις, αντισεισμική
προστασία, οδοποιία καθώς επίσης και στις συσκευασίες. Είναι προϊόν της πετροχημικής
βιομηχανίας, δηλαδή είναι παράγωγο του πετρελαίου. Παράγεται με διόγκωση
πολυμερισμένου στυρενίου κατόπιν θέρμανσης με ατμό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
κλειστών κυψελών διογκωμένης πολυστερίνης υπό μορφή κόκκων. Οι παραγόμενες κυψέλες
συσσωματώνονται υπό πίεση και θέρμανση σε καλούπια παράγοντας το τελικό προϊόν.
Συνήθως, η μορφή της διογκωμένης πολυστερίνης στην αγορά είναι σε μορφή ορθογώνιας
πλάκας πάχους 20-100mm ή σε κόκκους. Επιπλέον, μπορεί να παραχθεί κατά παραγγελία σε
κάθε επιθυμητό σχήμα το οποίο μπορεί να γίνει σε καλούπι. Οι ορθογώνιες πλάκες που
κυκλοφορούν στην αγορά είναι δυνατόν να έχουν στην άκρη πατούρες (ειδικές διαμορφώσεις)
για αποφυγή των θερμογεφυρών κατά την εγκατάσταση.

Εικόνα 7: Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)
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Η διογκωμένη πολυστερίνη καθορίζεται βάση του προτύπου EN 13163 που αναφέρεται στις
προδιαγραφές και απαιτήσεις του υλικού. Είναι φθηνό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως στην
αγορά από πάρα πολλούς διαφορετικούς παραγωγούς. Είναι άοσμο υλικό, συνήθως λευκού
χρώματος, πολύ ελαφρύ, πυκνότητας 8-30kg/m3 καθώς η μάζα του υλικού αποτελεί μόνο 2-5%
του όγκου του.
Μετά από πάροδο 2-3 μηνών από την παραγωγή της δεν παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση,
ιδίως εάν είναι σε μορφή ορθογώνιας πλάκας. Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζει ικανοποιητική
αντοχή στη συμπίεση ενώ η ταξινόμηση των κατηγοριών της διογκωμένης πολυστερίνης
βασίζεται στην αντοχή της σε διαφορετική θλιπτική τάση. Συνολικά υπάρχουν δεκαπέντε
διαφορετικές κατηγορίες σε εύρος θλίψης 60-250kPa. Η θλιπτική αντοχή είναι σημαντικός
παράγοντας εάν θα τοποθετηθεί ως μονωτικό υλικό σε δάπεδα ή ταράτσες.
Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της διογκωμένης πολυστερίνης εξαρτάται από την
θλιπτική αντοχή του υλικού, όσο μικρότερη είναι η αντοχή σε θλίψη τόσο μεγαλύτερος είναι ο
συντελεστής. Γενικά, το εύρος τιμών του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας κυμαίνεται
μεταξύ 0.03-0.045W/mK. Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταβάλλεται με τις
μεταβολές της θερμοκρασίας. Αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την τιμή του συντελεστή
θερμικής αγωγιμότητας, αλλά στο εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος, η μεταβολή της τιμής
του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, είναι μικρότερη του 0,3% της αναγραφόμενης τιμής.
Το θερμοκρασιακό εύρος βέλτιστης λειτουργίας της διογκωμένης πολυστερίνης κυμαίνεται
μεταξύ -50oC έως 75oC. Η χρήση της κοντά σε τζάκια/φούρνους ή καπνοδόχους πρέπει να
αποφεύγεται εφόσον σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 100oC, αρχίζει να ρευστοποιείται ενώ
σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300oC αποσυντίθεται με ταυτόχρονη έκλυση τοξικών
αερίων, κυρίως πεντανίου που δεσμεύτηκε στις κυψέλες κατά την παραγωγική διαδικασία.
Έχει μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (6.4x10-5 - 9.3x10-5), που αντιστοιχεί σε διαστολή
περίπου 0,64-0.93mm ανά μέτρο διογκωμένης πολυστερίνης για αύξηση θερμοκρασίας 10oC.
Η διογκωμένη πολυστερίνη μπορεί να συγκρατίσει Λόγω των κλειστών κυψελίδων της δεν
συγκρατεί σημαντικές ποσότητες νερού.
Σύμφωνα με το ΕΝ 13162 η υδατοαπορρόφηση μπορεί να φτάσει ως 15% κατά όγκο νερό,
λόγω της ποσότητας νερού που εγκλωβίζεται σε ατέλειες ή επιφανειακές εγκοπές του υλικού.
Επίσης, νερό εγκλωβίζεται και στο εσωτερικό του υλικού επειδή αποτελείται από κόκκους που
μεταξύ τους υπάρχουν τριχοειδή διάκενα.
Κατά την 24ωρη εμβάπτιση του υλικού σε νερό, η αύξηση του όγκου λόγω απορρόφησης
πρέπει να είναι μικρότερη του 1%, ενώ κατά τη μακροχρόνια έκθεση σε νερό πρέπει να είναι
μικρότερη του 4%. Γι αυτό το λόγο δεν συνίσταται η χρήση της σε δομικά υλικά διαρκώς
εκτεθειμένα σε υγρασία. Η διογκωμένη πολυστερίνη έχει συντελεστή αντίστασης στη διάχυση
υδρατμών (μ) ίσο με 20-100.
Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές της να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων, παρόλα αυτά, όπως και όλα τα υπόλοιπα θερμομονωτικά υλικά
(άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό), ως θυσιαζόμενη υγροθερμική στρώση,
μεταβάλλει τις θερμομονωτικές της ιδιότητες (ΕΝ 10456).
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Έχει πολύ μειωμένες ηχομονωτικές ιδιότητες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό
ήχου.
Είναι εύφλεκτο υλικό (κατηγορία E/F), αλλά με προσθήκη κατάλληλων βραδυφλεγών
προσθέτων το υλικό καθίσταται έως και κατηγορίας Β με πολύ αργή εξάπλωση της φωτιάς.
Μπορεί να προσβληθεί από έντομα, πουλιά και τρωκτικά αλλά καθόλου από μύκητες και
βακτήρια. Αν καταποθεί από άνθρωπο ή ζώα χωνεύεται και αποβάλλεται αναλλοίωτη. Γενικά
είναι ανθεκτική στα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία
(τσιμέντο, κονιάματα, αλμυρό νερό) αλλά αντιδρά με συγκεκριμένους χημικούς διαλύτες όπως
ασετόν, βενζόλιο και υλικών με βάση την πίσσα.
Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην υπεριώδη ακτινοβολία η οποία προκαλεί αρχικά αλλοίωση του
χρώματος ενώ η συνεχής έκθεσή του υλικού στην ακτινοβολία προκαλεί αποσάθρωσή του. Σε
περίπτωση τοποθέτησης του υλικού στην εξωτερική πλευρά του κελύφους πρέπει να
επικαλύπτεται με προστατευτικό επίστρωμα.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής της διογκωμένης πολυστερίνης είναι μικρός.
Κατά τη διάρκεια ζωής της διογκωμένης πολυστερίνης ενδέχεται να απελευθερωθούν στην
ατμόσφαιρα μικρές ποσότητες πεντανίου που είχε δεσμευτεί κατά την παραγωγή. Η
διογκωμένη πολυστερίνη είναι χημικά ουδέτερη. Είναι αδιάλυτη στο νερό και δεν οδηγεί σε
μόλυνση των υπογείων υδάτων. Δεν αποσυντίθεται από μικροοργανισμούς και δεν αποτελεί
τροφή βακτηριδίων. Δεν επηρεάζεται από την όξινη βροχή και δεν σαπίζει (αποσυντίθεται)
εκτός κάτω από πολύ έντονες συνθήκες.
Η διογκωμένη πολυστερίνη μπορεί να ανακυκλωθεί για παραγωγή νέων προϊόντων με
παραγωγή νέων κομματιών διογκωμένης πολυστερίνης, με παραγωγή βελτιωτικού υλικού
χώματος καλλιέργειας μετά από άλεση και σαν προσθετικό υλικό για τούβλα και έτοιμο
μπετόν (σκυρόδεμα) για αύξηση της θερμομονωτικής τους ικανότητας
3.6.2 Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη (extruded polystyrene XPS)
Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι αφρώδες συνθετικό θερμομονωτικό υλικό, συγγενές της
διογκωμένης πολυστερίνης. Είναι προϊόν της πετροχημικής βιομηχανίας που παράγεται μέσω
της διαδικασίας συνεχούς εξέλασης του πολυμερισμένου στυρενίου.
Το διογκωτικό μέσο εγχέεται με πίεση και διαλύεται σε τηγμένο πολυστηρένιο που βρίσκεται
σε εξηλαστήρα. Στη συνέχεια το τήγμα με το διογκωτικό αφήνεται να κρυώσει σε καλούπι.
Κατά την πήξη του υλικού, το πολυστηρένιο αφροποιείται δημιουργώντας καθολική δομή
κλειστών πολυεδρικών κυψελών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%, διαμέτρου περίπου 0,5mm.
Για βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του υλικού έναντι της φωτιάς τοποθετείται επιβραδυντικό
καύσης. Επιπλέον, η επιφάνεια μπορεί να τύχει κατεργασίας ώστε να αυξηθεί η ικανότητα
πρόσφυσης του επιχρίσματος.
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Εικόνα 8: Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS)
Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη διατίθεται στην αγορά σε μορφή ορθογώνιας πλάκας
πάχους 20-200mm, αλλά μπορεί να παραχθεί κατά παραγγελία σε κάθε επιθυμητό σχήμα το
οποίο μπορεί να γίνει με παντογράφο. Οι ορθογώνιες πλάκες μπορούν να έχουν στην άκρη
πατούρες για αποφυγή των θερμογεφυρών κατά την εγκατάσταση.
Η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη αποτελεί ένα τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13164. Η
κατεργασία της εξηλασμένης πολυστερίνης δημιουργεί ένα υλικό με άριστες θερμομονωτικές
ιδιότητες, ανώτερο της διογκωμένης πολυστερίνης, με ψηλότερο όμως κόστος αγοράς.
Είναι άοσμο υλικό, συνήθως γαλάζιου ή ανοιχτοπράσινου χρώματος, ελαφρύ, πυκνότητας 2080kg/m3 καθώς η μάζα του υλικού αποτελεί μόνο 3-4% του όγκου του.
Λόγω της ομοιογενής δομής της, η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι πολύ στιβαρό προϊόν με
πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες που την καθιστούν ιδανική για χρήση κάτω από σκληρές
συνθήκες, όπως σε ένα εργοτάξιο. Έχει υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό (0,3-0,7Ν/mm2) κάθετα
στην επιφάνεια της πλάκας και επιδεικνύει ψηλή αντίσταση σε άμεσο εφελκυσμό.
Επίσης, παρουσιάζει βέλτιστη αντοχή στη συμπίεση ενώ η ταξινόμηση των κατηγοριών της
διογκωμένης πολυστερίνης βασίζεται στην αντοχή της σε διαφορετική θλιπτική τάση. Συνολικά
υπάρχουν δέκα διαφορετικές κατηγορίες σε εύρος θλίψης 100-1000kPa. Η θλιπτική αντοχή
είναι σημαντικός παράγοντας εάν θα τοποθετηθεί ως μονωτικό υλικό σε δάπεδα ή ταράτσες.
Η τιμή του συντελεστή λ της XPS είναι 0,022W/mK ενώ με προσθήκη άνθρακα κυμαίνεται
μεταξύ 0,03-0,032W/mK. Αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την τιμή του συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας, αλλά στο εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος, η μεταβολή της τιμής του
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας είναι μικρότερη του 0,3% της αναγραφόμενης τιμής. Η XPS
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βάσει του EN 10456 είναι το θερμομονωτικό υλικό που η υγρασία έχει τη μικρότερη επίδραση
επί των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του.
Όπως και της διογκωμένης πολυστερίνης, το θερμοκρασιακό εύρος βέλτιστης λειτουργίας της
εξηλασμένης πολυστερίνης κυμαίνεται από -50oC έως 75oC. Η χρήση της κοντά σε φούρνους,
τζάκια ή καπνοδόχους πρέπει να αποφεύγεται εφόσον σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από
100oC, αρχίζει να ρευστοποιείται ενώ σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300oC αποσυντίθεται.
Λόγω της αντοχής της σε χαμηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιείται για θερμομόνωση ψυγείων
και χώρων αποθήκευσης κατεψυγμένων προϊόντων.
Έχει μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (7x10-5), που αντιστοιχεί σε διαστολή περίπου 0,7mm
ανά μέτρο εξηλασμένης πολυστερίνης για αύξηση θερμοκρασίας 10oC.
Λόγω της κλειστής δομής των κυψελίδων της και της κατεργασμένης της επιφάνειας δεν
συγκρατεί σημαντικές ποσότητες νερού με αποτέλεσμα να μην απορροφά υγρασία και να
χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, υπόγεια και στην
κατασκευή αντεστραμμένων δωμάτων. Κατά την εικοσιτετράωρη εμβάπτιση του υλικού σε
νερό η αύξηση του όγκου λόγω απορρόφησης πρέπει να είναι μικρότερη του 0,2%.
Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία λόγω
της στιλπνής και λείας επιφάνειάς τους, περιορίζουν την ικανότητα πρόσφυσης και αυξάνουν
την αντίσταση στη διάχυση υδρατμών. Ο συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατμών
είναι της τάξης 100-150 ενώ με περαιτέρω διεργασία μπορούν να επιτευχθούν τιμές 50-90
ανάλογα του πάχους του μονωτικού. Επίσης, λόγω του ότι το υλικό δεν παρουσιάζει τριχοειδή
δομή, τυχόν υγρασία που απορροφάται στην επιφάνεια δεν μεταφέρεται στο εσωτερικό.
Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές της να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων. Έχει πολύ μειωμένες ηχομονωτικές ιδιότητες και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό ήχου.
Είναι εύφλεκτο υλικό (κατηγορία E/F), αλλά με προσθήκη κατάλληλων βραδυφλεγών
προσθέτων το υλικό καθίσταται έως και κατηγορίας Β με πολύ αργή εξάπλωση της φωτιάς.
Μπορεί να προσβληθεί από έντομα, πουλιά και τρωκτικά αλλά καθόλου από μύκητες και
βακτήρια. Γενικά είναι ανθεκτική στα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική
βιομηχανία (τσιμέντο, κονιάματα, αλμυρό νερό) αλλά αντιδρά με συγκεκριμένους χημικούς
διαλύτες όπως ασετόν, βενζόλιο και υλικών με βάση την πίσσα.
Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην υπεριώδη ακτινοβολία η οποία προκαλεί αρχικά αλλοίωση του
χρώματος ενώ η συνεχής έκθεσή της στην ακτινοβολία προκαλεί αποσάθρωση του υλικού. Σε
περίπτωση τοποθέτησής της στην εξωτερική πλευρά του κελύφους πρέπει να επικαλύπτεται
με προστατευτικό επίστρωμα.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής της εξηλασμένης πολυστερίνης είναι μικρός.
Κατά τη διάρκεια ζωής της εξηλασμένης πολυστερίνης, δεν απελευθερώνονται στην
ατμόσφαιρα τοξικές ουσίες. Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι χημικά ουδέτερη. Είναι αδιάλυτη
στο νερό και δεν οδηγεί σε μόλυνση των υπογείων υδάτων. Δεν αποσυντίθεται από
μικροοργανισμούς και δεν αποτελεί τροφή βακτηριδίων. Δεν επηρεάζεται από την όξινη βροχή
και δεν σαπίζει.
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Η εξηλασμένης πολυστερίνης μπορεί να ανακυκλωθεί για παραγωγή νέων προϊόντων με
παραγωγή νέων κομματιών εξηλασμένης πολυστερίνης.
3.6.3 Άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης (polyurethane foam PUR)
Ο άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης, είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος, όπως και η
διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη ανήκει στα αφρώδη υλικά με κλειστή κυψελωτή
δομή. Οι πόροι του αφρού σε ποσοστό τουλάχιστον 90%, είναι κλειστοί και παρασκευάζονται
με τη βοήθεια καταλυτών και προωθητικών μέσων. Αποτελεί ένωση δύο στοιχείων, της
πολυόλης και του ισοκυανικού που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των πλαστικών.
Κατά την επεξεργασία των στοιχείων δημιουργούνται κλειστές κυψέλες σε ποσοστό
τουλάχιστον 90%, στις οποίες παγιδεύεται το προωθητικό αέριο (διογκωτικό). Παλιότερα, ως
διογκωτικό μέσο, χρησιμοποιούταν το FCKW (R11), αλλά τώρα έχει αντικατασταθεί με
υδρογονάνθρακες όπως το πεντάνιο, CO2 ή HFCKW (φθορισμένος υδρογονάνθρακας). Στις
κυψέλες αυτές οφείλεται η θερμομονωτική ιδιότητα του άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης
εφόσον το διογκωτικό αέριο έχει πολύ μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
Η μορφή του άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης στην αγορά είναι είτε σε σκληρές πλάκες είτε
σε μορφή αφρού ο οποίος εναποτίθεται στην επιφάνεια με ψεκασμό και πρακτικά μπορεί να
πάρει όποια μορφή θέλει ο χρήστης. Επιπλέον διατίθεται σε μορφή πολλαπλών στρωμάτων
(σάντουιτς) με επικάλυψη φύλλων αλουμινίου για αύξηση της ανακλαστικότητας, επίστρωση
αδιαβροχοποιημένου χαρτιού και σε ειδικά μορφοποιημένα κοχύλια που βρίσκουν εφαρμογή
στη μόνωση σωληνώσεων. Οι πλάκες PUR βρίσκουν εφαρμογές ως θερμομονωτικό υλικό σε
εξωτερική ή δικέλυφη θερμομόνωση, δάπεδα και υπόγεια, δώματα αντεστραμμένου τύπου,
ψευδοροφές, ταράτσες, κεκλιμένες στέγες και ψυκτικούς θαλάμους. Τα κυματοειδή πάνελ
άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης χρησιμοποιούνται κυρίως σε στέγες βιομηχανικών κτιρίων
και λυόμενων κατασκευών ενώ ο αφρός σε δύσκολες αρχιτεκτονικές φόρμες.
Ο άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης αποτελεί ένα τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13165.
Είναι άοσμο υλικό συνήθως κίτρινου χρώματος, πολύ ελαφρύ, πυκνότητας 30-80kg/m3 καθώς
η μάζα του υλικού αποτελεί μόνο 3% του όγκου του.
Ο άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης που διατίθεται σε πλάκες είναι στιβαρό προϊόν με πολύ
καλές ιδιότητες στις μηχανικές καταπονήσεις. Παρουσιάζει βέλτιστη αντοχή στη συμπίεση ενώ
η ταξινόμηση των κατηγοριών του άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης βασίζεται στην αντοχή
του σε διαφορετική θλιπτική τάση. Συνολικά υπάρχουν δέκα διαφορετικές κατηγορίες σε
εύρος θλίψης 25-800kPa..
Ο άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης υπό μορφή αφρού ψεκάζεται στην επιφάνεια και
στερεοποιείται μετά από πολυμερισμό με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Λόγω του
ανομοιόμορφου σχήματος, έχει χαμηλότερη αντοχή σε θλιπτικές τάσεις λόγω του κινδύνου
παραμόρφωσης.
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης
κυμαίνεται μεταξύ 0,023-0,03W/mK αλλά εξαρτάται κυρίως από το είδος του διογκωτικού
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υλικού. Με την πάροδο του χρόνου, το διογκωτικό υλικό που είναι εγκλωβισμένο στις κλειστές
κυψελίδες διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αντικαθίσταται με αέρα με αποτέλεσμα την
αύξηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Επίσης, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, το
αέριο υγροποιείται και χάνει τη θερμομονωτική του ιδιότητα. Η τιμή του συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας πριν την απαγόρευση της χρήσης φλωροχροροάνθρακα ως προωθητικό ήταν
μικρότερη από 0,2W/mK που τον καθιστούσε το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό, ειδικά για
ψυγεία-καταψύκτες οικιακής χρήσης.
Το θερμοκρασιακό εύρος βέλτιστης λειτουργίας του άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης
κυμαίνεται από -50oC έως 110oC που επιτρέπει τη χρήση του με θερμή άσφαλτο. Παρόλα αυτά
η χρήση του κοντά σε φούρνους, τζάκια ή καπνοδόχους πρέπει να αποφεύγεται επειδή σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 200oC, αρχίζει να αποσυντίθεται με έκλυση τοξικών αερίων.
Έχει μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (3-7x10-5), που αντιστοιχεί σε διαστολή περίπου 0,30,7mm ανά μέτρο άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης για αύξηση θερμοκρασίας 10oC.
Λόγω της κλειστής δομής των κυψελίδων της και της κατεργασμένης της επιφάνειας είναι
πρακτικά αδιάβροχο υλικό που δεν απορροφά υγρασία και δεν συγκρατεί σημαντικές
ποσότητες νερού με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα εξωτερικής
θερμομόνωσης, υπόγεια και αντεστραμμένου δώματος. Κατά την εμβάπτιση του υλικού σε
νερό για μεγάλες χρονικές περιόδους, η αύξηση του όγκου λόγω απορρόφησης πρέπει να
είναι μικρότερη του 2%.
Ο συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατμών είναι 50-100, ενώ λόγω του ότι το υλικό
δεν παρουσιάζει τριχοειδή δομή, τυχόν υγρασία που απορροφάται στην επιφάνεια δεν
μεταφέρεται στο εσωτερικό. Παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιείται σε απευθείας επαφή με το
νερό, αλλά μόνο με επικάλυψη υδατοπροστασίας (μέταλλο, συμπιεσμένο χαρτί κλπ).
Όταν είναι σε μορφή πλάκας ή πολλαπλών στρώσεων έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις
ιδιότητές του να παραμένουν αναλλοίωτες για το χρόνο ζωής των κτιρίων. Έχει πολύ
μειωμένες ηχομονωτικές ιδιότητες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό ήχου.
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Εικόνα 9: Άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης (PUR) σε διάφορα σχήματα
Είναι εύφλεκτο υλικό (κατηγορία E/F), αλλά με προσθήκη κατάλληλων βραδυφλεγών
προσθέτων το υλικό καθίσταται έως και κατηγορίας Β με πολύ αργή εξάπλωση της φωτιάς.
Μπορεί να προσβληθεί από τρωκτικά και μερικά έντομα αλλά καθόλου από μύκητες και
βακτήρια. Γενικά είναι ανθεκτικός στα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική
βιομηχανία (τσιμέντο, κονιάματα, αλμυρό νερό) αλλά αντιδρά με συγκεκριμένους χημικούς
διαλύτες όπως ασετόν, βενζόλιο και ισχυρούς διαλύτες.
Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στην υπεριώδη ακτινοβολία η οποία προκαλεί αρχικά αλλοίωση
του χρώματος (καφεκίτρινο) ενώ η συνεχής έκθεσή του στην ακτινοβολία προκαλεί
αποσάθρωση του υλικού με αποτέλεσμα να θρυμματίζεται. Σε περίπτωση τοποθέτησής του
στην εξωτερική πλευρά του κελύφους πρέπει να επικαλύπτεται με προστατευτικό επίστρωμα.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής του άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης είναι
μικρός. Κατά τη διάρκεια ζωής του άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης, δεν απελευθερώνονται
στην ατμόσφαιρα τοξικές ουσίες αλλά ελευθερώνει μικρό μέρος του πληρωτικού υλικού. Ο
άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης
είναι χημικά ουδέτερος. Δεν αποσυντίθεται από
μικροοργανισμούς και δεν αποτελεί τροφή βακτηριδίων. Δεν επηρεάζεται από την όξινη βροχή
και δεν σαπίζει.
Ο άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης σε πλάκες μπορεί να ανακυκλωθεί για παραγωγή νέων
προϊόντων με παραγωγή νέων κομματιών άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης.
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3.6.4 Υαλοβάμβακας (glasswool, fiberglass)
Ο υαλοβάμβακας είναι μονωτικό υλικό που προέρχεται από ορυκτές πρώτες ύλες και
αποτελείται από πολύ λεπτές ίνες γυαλιού, ανήκει δηλαδή στα ανόργανα ινώδη υλικά. Τα
βασικά συστατικά του είναι το διοξείδιο του πυριτίου (χαλαζίας), ο δολομίτης, ο
ασβεστόλιθος, η ανθρακική σόδα και η αλουμίνα.
Παράγεται με φυγοκέντριση τηγμένου υλικού στους 1500οC, κατά την οποία διαμορφώνονται
οι ίνες του υαλοβάμβακα οι οποίες έχουν μικρή διάμετρο (3-20μm), κατάλληλη για ύφανση.
Κατά τη φυγοκέντριση, το υλικό παγιδεύει τον αέρα στις παραγόμενες ίνες αυξάνοντας τις
θερμομονωτικές του ιδιότητες. Στη συνέχεια, το μαλακό ινώδες υλικό πλέκεται και παράγεται
το τελικό προϊόν που αποτελείται από συνεχή ίνα γυαλιού (πολύ μεγάλου μήκους). Γενικά όσο
πιο λεπτή και μακριά είναι η ίνα, τόσο καλύτερες είναι οι θερμομονωτικές ικανότητες. Ο
καθαρός υαλοβάμβακας που αποτελείται μόνο από ίνες έχει την εμπορική ονομασία
υαλόμαλλο. Για βελτίωση των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων του υλικού, το υαλόμαλλο
υπόκειται σε προσμίξεις, όπως θερμοσκληρηνόμενη ρητίνη και επιβραδυντικά καύσης, ή σε
στρωματώσεις με επενδύσεις (φύλλα αλουμινίου, μεταλλικό πλέγμα, υδατοστεγές χαρτί).
Η μορφή του υαλοβάμβακα στο εμπόριο είναι σε ρολά, σε πλάκες, σε μορφή σάντουιτς με
στερεά προστατευτικά στις πλευρές του, ή σε μορφή κοχυλιών για θερμομόνωση
σωληνώσεων.
Τα προϊόντα υαλοβάμβακα αποτελούν τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13162 που
αναφέρεται γενικά στις απαιτήσεις για ορυκτόμαλλο (mineral wool). Οι πλάκες υαλοβάμβακα
έχουν τυποποιημένο πάχος 20-80mm ενώ τα ρολά 30-100mm.

Εικόνα 10: Ρολό υαλοβάμβακα
37

Είναι άοσμο υλικό, λευκού χρώματος, το οποίο λόγω της επεξεργασίας με τη ριτίνη αποκτά
ένα βαθύ κίτρινο χρώμα. Είναι ελαφρύ, με πυκνότητα 13-110kg/m3 (τα ρολά συνήθως μεταξύ
13-30kg/m3).
Γενικά δεν έχει μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις ιδίως σε θλίψη για αυτό δεν
χρησιμοποιείται για θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (εκτός από ψευδοτάβανα).
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υαλοβάμβακα κυμαίνεται μεταξύ 0,0350,041W/mK. Αύξηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της πίεσης αυξάνει σημαντικά την
τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
Έχει μεγάλο εύρος λειτουργίας, από -100oC έως 300oC ενώ η αντοχή του σε πολύ ψηλές
θερμοκρασίες επιτρέπει τη χρήση του κοντά σε φούρνους, τζάκια ή καπνοδόχους. Σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 600oC το υλικό ξεκινά να χάνει τη συνοχή του και να
καταστρέφεται.
Έχει πολύ μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (0,8-1,2x10-5), που θεωρείται ότι είναι
διαστασιακά σταθερό.
Γενικά ο υαλοβάμβακας είναι υδατοαποθητικό υλικό λόγω της προσθήκης σιλικόνης κατά την
κατεργασία του. Λόγω τις υψηλής διαπνοής του υλικού, μπορεί εύκολα να αποβάλει πιθανή
υγρασία συμπύκνωσης με εξάτμιση. Μετά την εξάτμιση το υλικό επανέρχεται στην πρότερη
κατάσταση χωρίς μεταβολή των ιδιοτήτων του.
Ο υαλοβάμβακας έχει μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών. Ο συντελεστής αντίστασης
στην διάχυση υδρατμών κυμαίνεται μεταξύ 1-15.
Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές του να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων εφόσον αντιμετωπιστούν τυχόν θέματα υγρασίας. Έχει άριστες
ηχομονωτικές ιδιότητες τόσο σε κτυπογενείς όσο και αερόφερτους ήχους και χρησιμοποιείται
ευρέος σε χώρους που απαιτούν πολύ καλή ηχομόνωση.
Είναι άκαυστο υλικό (κατηγορίας Α2) ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν παράγει καπνό ή
τοξικά αέρια. Ενδέχεται όμως να έχει αλλοιωμένες ιδιότητες λόγω προσμίξεων για
υδατοπροστασία.
Δεν προσβάλλεται από έντομα, πουλιά τρωκτικά, μύκητες και βακτήρια. Είναι ανθεκτικός σε
όλα τα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία (τσιμέντο, κονιάματα,
αλμυρό νερό) και χημικούς διαλύτες. Αντιδρά μόνο με δυνατά οξέα (πχ υδροχλωρικό οξύ). Δεν
επηρεάζεται από την ακτινοβολία.
Ο υαλοβάμβακας έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο λόγω της ψηλής θερμοκρασίας τήξης που
απαιτείται στην κατασκευή του. Τα υλικά παραγωγής του υαλοβάμβακα είναι καθαρά υλικά
ορυκτών, που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους. Οι πρώτες ύλες του
υαλοβάμβακα είναι άφθονες ενώ η παραγωγή του ανακυκλώνει μεγάλες ποσότητες
χρησιμοποιημένου γυαλιού. Τα απορρίμματα του υαλοβάμβακα, θεωρούνται επικίνδυνα για
το περιβάλλον και η διαχείριση τους πρέπει να είναι ανάλογη. Βλάβες στην υγεία μπορεί όμως
να προέλθουν από τις προσμίξεις των μονώσεων και εξαιτίας της ινώδους μορφής του υλικού
οι οποίες μπορεί να εισέλθουν μέσω της αναπνευστικής οδού στον οργανισμό και να
προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα ή και καρκινώματα.
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3.6.5 Πετροβάμβακας (Stonewool ή Rockwool)
Ο πετρομάμβακας είναι μονωτικό υλικό που προέρχεται από ορυκτές πρώτες ύλες και
αποτελείται από πολύ λεπτές ίνες φυσικών πετρωμάτων, ανήκει δηλαδή στα ανόργανα ινώδη
υλικά. Έχει αντίστοιχη κατεργασία με τον υαλοβάμβακα αλλά προέρχεται από διαφορετική
πρώτη ύλη. Τα βασικά συστατικά του είναι ο δολομίτης, ο ασβεστόλιθος, η ανθρακική σόδα
και η αλουμίνα.
Παράγεται με φυγοκέντριση τηγμένου υλικού στους 1600οC, κατά την οποία διαμορφώνονται
οι ίνες του πετροβάμβακα οι οποίες έχουν μικρή διάμετρο (4-5μm), κατάλληλη για ύφανση.
Κατά τη φυγοκέντριση, το υλικό παγιδεύει τον αέρα στις παραγόμενες ίνες αυξάνοντας τις
θερμομονωτικές του ιδιότητες. Στη συνέχεια, το μαλακό ινώδες υλικό πλέκεται και παράγεται
το τελικό προϊόν που αποτελείται από συνεχή ίνα πέτρας (πολύ μεγάλου μήκους). Για τη
συγκόλληση των ινών χρησιμοποιείται συνθετική φαινολική ρητίνη και σιλικονέλαιο. Γενικά
όσο πιο λεπτή και μακριά είναι η ίνα, τόσο καλύτερες είναι οι θερμομονωτικές ικανότητες.
Η μορφή του πετροβάμβακα στο εμπόριο είναι σε ρολά, σε πλάκες, σε μορφή σάντουιτς με
στερεά προστατευτικά στις πλευρές του (συνήθως φύλλα αλουμινίου), σε μορφή κοχυλιών για
θερμομόνωση σωληνώσεων ή χύμα σε ακανόνιστη μορφή.
Τα προϊόντα πετροβάμβακα αποτελούν τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13162 που
αναφέρεται γενικά στις απαιτήσεις για ορυκτόμαλλο (mineral wool). Οι πλάκες πετροβάμβακα
έχουν τυποποιημένο πάχος 20-80mm ενώ τα ρολά 30-120mm.

Εικόνα 11: Ρολό πετροβάμβακα
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Είναι υλικό, κιτρινοπράσινου χρώματος. Είναι ελαφρύ, με πυκνότητα 40-200kg/m3 (τα ρολά
συνήθως μεταξύ 30-100kg/m3). O πετροβάμβακας είναι άοσμο υλικό ακόμα και σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες. Οσμές μπορούν να προέρθουν από υλικά επικάλυψης (υαλούφασμα,
αλουμινόχαρτο, κ.α.) που χρησιμοποιούνται για ειδικές εφαρμογές (π.χ. μόνωση σε τζάκι).
Γενικά δεν έχει μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις ιδίως σε θλίψη (μηχανικές αντοχές
5-80 Kpa) για αυτό δεν χρησιμοποιείται για θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων. Οι
μηχανικές αντοχές του επιτρέπουν τη χρήση του για θερμομόνωση και ηχομόνωση σε πλωτά
δάπεδα μεταξύ ορόφων.
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του πετροβάμβακα κυμαίνεται μεταξύ 0,0320,041W/mK. Ο πετροβάμβακας που πωλείται χύμα έχει μεγαλύτερο λ, περίπου 0,055-0,06
W/mK. Αύξηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της πίεσης αυξάνει σημαντικά την τιμή
του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.
Έχει μεγάλο εύρος λειτουργίας από -100oC έως 1000oC ενώ η αντοχή του σε πολύ ψηλές
θερμοκρασίες επιτρέπει τη χρήση του κοντά σε φούρνους ή καπνοδόχους και γενικά στη
βιομηχανία, σε χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σε θερμοκρασίες
μεγαλύτερες των 1000oC το υλικό ξεκινά να χάνει τη συνοχή του λόγω της καταστροφής της
ρητίνης. Παρόλα αυτά, οι θερμομονωτικές ιδιότητες του ίδιου του υλικού παραμένουν
αναλλοίωτες.
Έχει πολύ μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (0,8-1,2x10-5), που θεωρείται ότι είναι
διαστασιακά σταθερό.
Γενικά ο πετροβάμβακας είναι υδατοαποθητικό υλικό λόγω της προσθήκης σιλικόνης κατά την
κατεργασία του. Λόγω τις υψηλής διαπνοής του υλικού, μπορεί εύκολα να αποβάλει πιθανή
υγρασία συμπύκνωσης με εξάτμιση. Μετά την εξάτμιση το υλικό επανέρχεται στην πρότερη
κατάσταση χωρίς μεταβολή των ιδιοτήτων του.
Ο πετροβάμβακας έχει μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών. Ο συντελεστής αντίστασης
στην διάχυση υδρατμών είναι 1-15.
Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές του να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων. Έχει άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες τόσο σε κτυπογενείς όσο και
αερόφερτους ήχους και χρησιμοποιείται ευρέος σε χώρους που απαιτούν πολύ καλή
ηχομόνωση.
Είναι άκαυστο υλικό (κατηγορίας Α1) ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν παράγει καπνό ή
τοξικά αέρια.
Δεν προσβάλλεται από έντομα, πουλιά τρωκτικά, μύκητες και βακτήρια. Είναι ανθεκτικός σε
όλα τα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία (τσιμέντο, κονιάματα,
αλμυρό νερό) και χημικούς διαλύτες. Αντιδρά μόνο με δυνατά οξέα (πχ υδροχλωρικό οξύ). Δεν
επηρεάζεται από την ακτινοβολία.
Ο πετροβάμβακας έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο λόγω της ψηλής θερμοκρασίας τήξης που
απαιτείται στην κατασκευή του. Τα υλικά παραγωγής του πετροβάμβακα είναι καθαρά υλικά
ορυκτών, που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους ενώ η πρώτη ύλη
είναι άφθονη. Τα απορρίμματα του δεν θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον καθώς είναι
40

φυσική πέτρα. Η εγκατάστασή του πρέπει να γίνεται με χρήση κατάλληλων προστατευτικών
μέσων (γυαλιά, μάσκα και ρούχα εργασίας).
3.6.6 Φαινολικός αφρός (phenolic foam PF)
Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος,
όπως και διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη ανήκει στα αφρώδη υλικά με κλειστή
κυψελωτή δομή. Η πρώτη ύλη για την κατασκευή του είναι η φαινολική ρητίνη (φαινόληφορμαλδεΰδη).
Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με διογκωτικό μέσο. Στη
συνέχεια προστίθεται στο μίγμα σκληρυντικό υλικό με ταυτόχρονη ανάδευση, προκαλώντας
εξώθερμη αντίδραση με αποτέλεσμα τον αφρισμό της ρητίνης. Κατά την ψύξη του υλικού
δημιουργούνται κλειστές κυψέλες, στις οποίες παγιδεύεται το διογκωτικό αέριο και προσδίδει
στο υλικό τις θερμομονωτικές του ιδιότητες. Οι πόροι του αφρού σε ποσοστό τουλάχιστον
95%, είναι κλειστοί.
Η μορφή του φαινολικού αφρού στην αγορά είναι είτε σε πλάκες είτε σε μορφή πολλαπλών
στρωμάτων (σάντουιτς) με επικάλυψη φύλλων αλουμινίου (για αύξηση της
ανακλαστικότητας), αδιαβροχοποιημένου χαρτιού, υαλοπιλήματος ή πισσόχαρτου. Ανάλογα
με την εταιρεία κατασκευής διατίθενται σε διάφορα μεγέθη έως και 2200x1200mm και
διάφορα πάχη, 20-120mm. Ειδικά για μονώσεις βιομηχανικών στεγών, διατίθενται σε
βαθμιαίως λεπτυσμένες πλάκες που προσδίδουν κλίση στη στέγη. Επίσης διατίθεται σε ειδικά
μορφοποιημένα κοχύλια που βρίσκουν εφαρμογή στη μόνωση σωληνώσεων.
Ο φαινολικός αφρός αποτελεί ένα τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο συμμορφώνεται
με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13166.
Είναι άοσμο υλικό συνήθως κίτρινου ή πορτοκαλί χρώματος, πολύ ελαφρύ, πυκνότητας 32200kg/m3.
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Εικόνα 12: Φαινολικός αφρός
Ο φαινολικός αφρός που διατίθεται σε πλάκες ή σάντουιτς είναι στιβαρό προϊόν με πολύ
καλές ιδιότητες στις μηχανικές καταπονήσεις. Παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή στη συμπίεση
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμομόνωση οριζοντίων επιφανειών όπως δάπεδα και
δώματα.
Είναι άριστο θερμομονωτικό υλικό με τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας να
κυμαίνεται μεταξύ 0,02-0,024W/mK. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας εξαρτάται όμως
σημαντικά από το πάχος του υλικού και το υλικό επικάλυψης.
Το θερμοκρασιακό εύρος βέλτιστης λειτουργίας του φαινολικού αφρού είναι από -160oC 200oC που δεν επιτρέπει τη χρήση του κοντά σε φούρνους ή καπνοδόχους και γενικά σε
χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί
όμως κοντά σε δίκτυα ζεστού νερού και επιτρέπει τη χρήση του με θερμή άσφαλτο. Σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300oC αρχίζει να καταστρέφεται η δομή των κυψελών του
υλικού.
Έχει μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (0,7x10-5), που θεωρείται διαστασιακάς σταθερός.
Λόγω της κλειστής δομής των κυψελίδων του και της επικάλυψης με αδιάβροχα υλικά είναι
πρακτικά αδιάβροχος, δεν απορροφά υγρασία και δεν συγκρατεί σημαντικές ποσότητες νερού.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, υπόγεια και
αντεστραμμένου δώματος. Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών είναι 50, ενώ
λόγω του ότι το υλικό δεν παρουσιάζει τριχοειδή δομή, τυχόν υγρασία που απορροφάται στην
επιφάνεια δεν μεταφέρεται στο εσωτερικό.
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Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές του να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων. Έχει άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως μονωτικό ήχου και ηχοαπορροφητικό.
Είναι άκαυστο υλικό (κατηγορίας Β) ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν παράγει καπνό ή τοξικά
αέρια. Δεν προσβάλλεται από έντομα, πουλιά τρωκτικά, μύκητες και βακτήρια. Είναι
ανθεκτικό σε όλα τα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία
(τσιμέντο, κονιάματα, αλμυρό νερό) και χημικούς διαλύτες. Δεν επηρεάζεται από την
ακτινοβολία.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής του φαινολικού αφρού είναι μικρός. Κατά τη
διάρκεια ζωής του φαινολικού αφρού, δεν απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα τοξικές
ουσίες. Ο φαινολικός αφρός
είναι χημικά ουδέτερος. Δεν αποσυντίθεται από
μικροοργανισμούς και δεν αποτελεί τροφή βακτηριδίων. Δεν επηρεάζεται από την όξινη βροχή
και δεν σαπίζει. Ο φαινολικός αφρός σε πλάκες μπορεί να ανακυκλωθεί για παραγωγή νέων
προϊόντων.
3.6.7 Αφρώδες γυαλί (cellular glass CG)
Το αφρώδες ή κυψελωτό γυαλί είναι μονωτικό υλικό που προέρχεται από ορυκτές πρώτες
ύλες και αποτελείται από πολλές μικρές κυψέλες, ανήκει δηλαδή στα ανόργανα κυψελωτά
υλικά. Τα βασικά συστατικά του είναι η άμμος και ο άνθρακας.
Παράγεται με τήξη των δύο υλικών στους 1000οC σε καλούπια. Οι ψηλές θερμοκρασίες
οξειδώνουν τον άνθρακα παράγοντας πυκνό αφρό και ομοιόμορφες φυσαλίδες στη μάζα του
υλικού που το διογκώνουν και αυξάνουν τον όγκο του. Με την ελεγχόμενη ψύξη του τήγματος,
σχηματίζεται σώμα μικρών, πυκνών, ερμητικά κλειστών κυψελίδων με λεπτά τοιχώματα. Στο
εσωτερικό των κυψελίδων εγκλωβίζεται διοξείδιο του άνθρακα και μικρή ποσότητα υδρόθειου
(0,7%). Η ειδική του κατεργασία αυξάνει σημαντικά το κόστος αγορά του υλικού.
Τα προϊόντα αφρώδους γυαλιού αποτελούν τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13167.
Η μορφή του αφρώδους γυαλιού στο εμπόριο είναι σε πλάκες μικρών διαστάσεων πάχους 25120mm. Ειδικά για θερμομόνωση δωμάτων παράγεται σε μεταβλητό πάχος από 60-180mm.
Συχνά οι πλάκες είναι επενδυμένες με χάρτινα ή μεταλλικά ελάσματα. Επιπλέον, το αφρώδες
γυαλί διατίθεται και χύμα. Οι πλάκες του αφρώδους γυαλιού μπορούν να κοπούν εύκολα με
κοινά κοπτικά εργαλεία ώστε να τους δοθεί το απαιτούμενο σχήμα στο εργοτάξιο.
Είναι υλικό, γκρίζου χρώματος που όταν χαραχθεί αφήνει ελαφριά μυρωδιά κλούβιου αβγού
λόγω των θειικών ενώσεων που έχει. Είναι ελαφρύ υλικό, με πυκνότητα 90-180kg/m3.
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Εικόνα 13: Αφρώδες γυαλί
Λόγω της ομοιογενούς δομής του, το αφρώδες γυαλί είναι πολύ στιβαρό προϊόν με πολύ καλές
μηχανικές ιδιότητες που το καθιστούν ιδανικό για χρήση κάτω από σκληρές συνθήκες, όπως σε
ένα εργοτάξιο. Παρουσιάζει βέλτιστη αντοχή στη συμπίεση, έως και 500kPa στην κάμψη. Η
αυξημένη θλιπτική αντοχή, επιτρέπουν την τοποθέτησή του ως μονωτικό υλικό σε δάπεδα ή
ταράτσες. Έχει όμως ευαισθησία στα κρουστικά φορτία.
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του αφρώδους γυαλιού κυμαίνεται μεταξύ
0,04-0,06W/mK. Το αφρώδες γυαλί που πωλείται χύμα έχει μεγαλύτερο συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας, περίπου 0,09 W/mK. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δεν επηρεάζεται
σημαντικά από τις κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
Έχει μεγάλο εύρος λειτουργίας από -260oC - 430oC ενώ η αντοχή του σε πολύ ψηλές
θερμοκρασίες επιτρέπει τη χρήση του κοντά σε φούρνους ή καπνοδόχους και γενικά στη
βιομηχανία, σε χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, η αντοχή του
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιτρέπουν τη χρήση του σε καταψύκτες βαθιάς κατάψυξης,
δεξαμενές αποθήκευσης και δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) και εργαστήρια που απαιτούν πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές συνθήκες.
Έχει πολύ μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (0,8-1x10-5), που θεωρείται ότι είναι διαστασιακά
σταθερό.
Το αφρώδες γυαλί παρουσιάζει τις καλύτερες ιδιότητες εναντίον της υγρασίας από όλα τα
θερμομονωτικά υλικά. Λόγω της δομής του, το αφρώδες γυαλί παρουσιάζει μηδενική
απορροφητικότητα υγρασίας και άπειρη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών. Το ίδιο το υλικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φράγμα υδρατμών. Κινδυνεύει μόνο εάν κατά τη διάρκεια
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παγετού υπάρχει υγρασία στην επιφάνειά του που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πάγου
σε ανοιχτές κυψελίδες της επιφάνειάς του, προκαλώντας μόνο επιφανειακή φθορά. Η
ιδιότητές του αυτές καθιστούν το αφρώδες γυαλί ιδανικό για εξωτερική μόνωση κτιρίων,
μόνωση υπογείων, δαπέδων, φυτεμένων δωμάτων, βιομηχανικών κτιρίων, δεξαμενών και
γενικά στοιχείων που είναι σε επαφή με ψηλή υγρασία. Πρέπει να δοθεί σημασία κατά την
τοποθέτησή του στην καλή μόνωση των ενώσεων των πλακών μεταξύ τους. Το αφρώδες γυαλί
που είναι σε χύμα μορφή μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε δικέλυφη τοιχοποιία ή εσωτερικές
επιφάνειες επειδή λόγω της ασυνέχειας του υλικού δεν προσφέρει ικανοποιητική
υγρομόνωση.
Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές του να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων. Δεν έχει ηχομονωτικές ιδιότητες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για αυτό το σκοπό.
Είναι άκαυστο υλικό (κατηγορίας Α1) ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν παράγει καπνό ή
τοξικά αέρια. Δεν προσβάλλεται από έντομα, πουλιά, τρωκτικά, μύκητες και βακτήρια. Είναι
ανθεκτικό σε όλα τα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία
(τσιμέντο, κονιάματα, αλμυρό νερό) και χημικούς διαλύτες. Αντιδρά μόνο με δυνατά οξέα (πχ
υδροφθωρικό οξύ). Δεν επηρεάζεται από την ακτινοβολία.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής του αφρώδους γυαλιού είναι μεγάλος λόγω της
ψηλής θερμοκρασίας τήξης που απαιτείται για την τήξη των πρώτων υλών και για την
αφροποίηση. Τα υλικά παραγωγής του αφρώδες γυαλί είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους. Οι πρώτες ύλες του αφρώδους
γυαλιού είναι άφθονες ενώ η παραγωγή του ανακυκλώνει μεγάλες ποσότητες
χρησιμοποιημένου γυαλιού. Παρόλα αυτά, το ίδιο το αφρώδες γυαλί μπορεί μόνο να
επαναχρησιμοποιηθεί αλλά όχι να ανακυκλωθεί. Τα απορρίμματα του αφρώδους γυαλιού,
θεωρούνται ακίνδυνα για το περιβάλλον και συνήθως τυγχάνουν υγειονομικής ταφής. Δεν
προκαλεί μόλυνση υπογείων υδάτων γι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα
οδοποιίας.
Βλάβες στην υγεία μπορεί όμως να προέλθουν λόγω της ίδιας της φύσης του υλικού που δεν
επιτρέπει την αναπνοή του εσωτερικού χώρου και δεσμεύει την υγρασία ή τυχόν εκπομπές
αερίων στο εσωτερικό του. Η χρήση του σε χώρους εργασίας ή κατοικίας απαιτεί πολύ καλό
αερισμό του εσωτερικού χώρου.
3.6.8 Ξυλόμαλλο (wood wool WW)
Το ξυλόμαλλο είναι μονωτικό υλικό που προέρχεται από φυτικές πρώτες ύλες και αποτελείται
από πολλές μικρές ίνες, ανήκει δηλαδή στα οργανικά ινώδη υλικά. Τα βασικά συστατικά του
είναι το ξύλο (κωνοφόρα, συνήθως πεύκο ή έλατο) και προϊόντα ξυλείας όπως ροκανίδια,
κλαδιά, καλάμια, άχυρα και άλλα φυτικά ινώδη υλικά συγκολλημένα μεταξύ τους με ορυκτές
συγκολλητικές ύλες.
Για την παραγωγή του ξυλόμαλλου, η πρώτη ύλη κατεργάζεται ώστε να παραχθούν μακριές
λωρίδες ροκανισμένου ξύλου τα οποία στη συνέχεια τυγχάνουν επεξεργασίας με υλικά
προστασίας του ξύλου. Στη συνέχεια οι λωρίδες διαποτίζονται με συγκολλητική
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ύλη, συμπιέζονται και ξηραίνονται σε ψηλές θερμοκρασίες. Τα υλικά συγκάλλησης μπορεί να
είναι τσιμέντο, μαγνησίτης (λευκόλιθος, ανθρακικό ορυκτό του μαγνήσιου) ή και γύψος. Όταν
στεγνώσει ο πολτός, ο περιεχόμενος αέρας εγκλωβίζεται εντός του υλικού παρέχοντάς του τις
απαιτούμενες θερμομονωτικές ιδιότητες.
Τα προϊόντα ξυλόμαλλου αποτελούν τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13168. Ανάλογα με
τις απαιτήσεις χρήσης, το ξυλόμαλλο διατίθεται σε συμπαγείς πλάκες που έχουν ψηλές
μηχανικές ιδιότητες ή σε μορφή σάντουιτς όπου δύο πλάκες ξυλόμαλλου περιβάλλουν μια
στρώση διογκωμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα ώστε να βελτιωθούν οι θερμομονωτικές
του ιδιότητες.

Εικόνα 14: Ξυλόμαλλο
Οι πλάκες που διατίθενται στην αγορά είναι μεγάλων διαστάσεων (έως και 2000x600mm) και
σε πάχη μεταξύ 25-80mm. Οι πλάκες του ξυλόμαλλου μπορούν να κοπούν με χειροκίνητα ή
ηλεκτροκίνητα κοπτικά εργαλεία ώστε να τους δοθεί το απαιτούμενο σχήμα στο εργοτάξιο.
Στο εμπόριο, οι πλάκες ξυλόμαλλου είναι ευρύτατα γνωστές με το όνομα Heraklith, διότι η
εταιρεία Heraklith είχε αγοράσει παλαιότερα όλες τις εταιρείες παραγωγής τους. Λόγω της
τραχιάς του επιφάνειας επιτυγχάνεται πολύ καλή πρόσφυση των επιχρισμάτων που το
καθιστά ιδανικό για μόνωση επιφανειών που απαιτούν επιπλέον επίχρισμα.
Είναι άοσμο υλικό, φαιού χρώματος με χαρακτηριστική επιφάνεια ινών ξύλου. Είναι σχετικά
βαρύ θερμομονωτικό υλικό, με πυκνότητα 380-460kg/m3.
Λόγω της ομοιογενούς δομής του, το ξυλόμαλλο είναι πολύ στιβαρό προϊόν με πολύ καλές
μηχανικές ιδιότητες που το καθιστούν ιδανικό για χρήση κάτω από σκληρές συνθήκες, όπως σε
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ένα εργοτάξιο. Παρουσιάζει βέλτιστη αντοχή στη συμπίεση, σε εφελκισμό και σε κάμψη. Η
αυξημένη θλιπτική αντοχή, επιτρέπει την τοποθέτησή του ως μονωτικό υλικό σε δάπεδα ή
ταράτσες. Η ψηλή αντοχή του σε γραμμικά φορτία ευνοεί τη χρήση του ως ξυλότυπος
(καλούπι) κατά την κατασκευή του κτιρίου και την παραμονή του ως θερμομονωτικό υλικό
μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος.
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ξυλόμαλλου είναι σχετικά ψηλή για
θερμομονωτικό υλικό και κυμαίνεται μεταξύ 0,09-0,1W/mK ενώ για μικρότερα πάχη ο
συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είναι ακόμη μεγαλύτερος. Απαιτείται δηλαδή αύξηση του
πάχους της θερμομονωτικής στρώσης ή χρήση του ξυλόμαλλου σε συνδυασμό με πολυστερίνη
ή πετροβάμβακα. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις
συνθήκες περιβάλλοντος. Το μειονέκτημα αυτό εξισορροπείται από τα υπόλοιπα
πλεονεκτήματα που προσφέρει. Λόγω της τραχιάς του επιφάνειας μπορεί να συνδυαστεί
εύκολα με θερμομονωτικά επιχρίσματα ώστε να επιτευχθεί εύκολα ο επιθυμητός συντελεστής
θερμικής αγωγιμότητας.
Η μέγιστη θερμοκρασία χρήσης είναι 200oC, που δεν επιτρέπει τη χρήση του κοντά σε
φούρνους, τζάκια ή καπνοδόχους και γενικά σε χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές
θερμοκρασίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί όμως κοντά σε δίκτυα ζεστού νερού.
Λόγω του ξύλου που αποτελεί την πρώτη ύλη, το ξυλόμαλλο έχει πολύ μικρό συντελεστή
θερμοδιαστολής και θεωρείται ότι είναι διαστασιακά σταθερό.
Το ξυλόμαλλο απορροφά την υγρασία την οποία αποθηκεύει στις ίνες του. Αν υπάρχει καλός
αερισμός του υλικού, τότε η υγρασία απομακρύνεται με εξάτμιση. Συνήθως το υλικό αποκτά
βελτιωμένες ιδιότητες έναντι της υγρασίας με χρήση κατάλληλων πρόσθετων κατά τη
διαδικασία παρασκευής του. Η επί μακράν έκθεσή του σε νερό και υγρασία αποσαθρώνει το
υλικό και οδηγεί στη σήψη, γι’ αυτό δεν συνίσταται η χρήση του σε δομικά υλικά διαρκώς
εκτεθειμένα σε υγρασία, ενώ σε περίπτωση τοποθέτησής του σε εξωτερική θερμομόνωση
απαιτείται άμεση χρήση προστατευτικού επιχρίσματος. Το ξυλόμαλλο παρουσιάζει μικρή
αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (2–5). Έτσι, ενώ η εξωτερική του επιφάνεια υγραίνεται, η
υγρασία δεν διεισδύει γρήγορα στη μάζα του και στεγνώνει εύκολα, χωρίς να συγκρατεί
υγρασία.
Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές του να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων. Έχει άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται ευρέως σε
εσωτερική θερμομόνωση όταν απαιτείται ηχομόνωση του χώρου. Συχνά αν τοποθετηθεί σε
χώρους που απαιτείται ηχομόνωση δεν χρησιμοποιείται επιπλέον επίχρισμα ώστε να έχει
καλύτερη απορρόφηση του ήχου.
Το ξυλόμαλλο, λόγω των προσμίξεών του αναφλέγεται πολύ δύσκολα και επιβραδύνει τη
φωτιά. Με χρήση κατάλληλου επιχρίσματος καθίσταται πρακτικά άκαυστο.
Μπορεί να προσβληθεί από έντομα, πουλιά και τρωκτικά καθώς επίσης και από μύκητες και
μούχλα αν τοποθετηθεί σε περιοχή με ψηλή υγρασία. Γενικά είναι ανθεκτικό στα χημικά υλικά
που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία (τσιμέντο, κονιάματα, αλμυρό νερό).
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Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής του ξυλόμαλλου είναι μικρός εφόσον
χρησιμοποιείται ξυλεία ή παραπροϊόντα ξυλείας χωρίς κάποια θερμική διεργασία. Η ξυλεία
που αποτελεί την πρώτη ύλη είναι ανανεώσιμο υλικό ενώ το τσιμέντο και ο μαγνησίτης
υπάρχουν σε αφθονία. Τα υλικά παραγωγής είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους. Οι καταστραμμένες πλάκες
ξυλόμαλλου δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και καταλήγουν στα
οικοδομικά απορρίμματα. Το ξυλόμαλλο είναι υλικό καθαρό και ακίνδυνο για τους ζωντανούς
οργανισμούς, αναπνέει και επιτρέπει την άδηλη αναπνοή των δομικών στοιχείων που
περιβάλλει.
3.6.9 Διογκωμένος περλίτης (expanded perlite EPB)
Ο περλίτης είναι μονωτικό υλικό που προέρχεται από ορυκτές ηφαιστιογενείς πρώτες ύλες και
αποτελείται από πολλές μικρές κυψέλες, ανήκει δηλαδή στα ανόργανα κυψελωτά υλικά. Τα
βασικά συστατικά του είναι η το διοξείδιο του πυριτίου και το οξείδιο του αργιλίου, ενώ
περιέχει αλκαλικά και άλλα οξείδια .
Η πρώτη ύλη έχει ψηλή περιεκτικότατα σε νερό. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, το νερό
που εμπεριέχει εξατμίζεται, αλλά η δομή του υλικού εμποδίζει τη διαφυγή του ατμού που
δημιουργείται στο περιβάλλον. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του εντός της δομής
του υλικού, το οποίο αυξάνει σημαντικά τον αρχικό του όγκο.
Για την παραγωγή του, το ορυκτό κοκκοποιείται και πυρακτώνεται απότομα σε θερμοκρασία
περίπου 900οC με αποτέλεσμα να διογκώνεται έως και 20 φορές σε σχέση με τον αρχικό του
όγκο. Στο εσωτερικό των κόκκων σχηματίζονται κλειστές κυψέλες, ενώ οι κυψέλες του
περιβλήματος τους διατηρούνται ανοιχτές και υποβοηθούν τη μεταξύ τους αγκύρωση. Οι
κυψέλες δίνουν στο διογκωμένο περλίτη θερμομονωτικές ιδιότητες.
Τα προϊόντα διογκωμένου περλίτη αποτελούν τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13169.
Ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, η κοκκώδης μάζα του διογκωμένου περλίτη
τυγχάνει διαφορετικής επεξεργασίας. Οι κόκκοι του χυτού υλικού μπορεί να
αδιαβροχοποιηθούν με περίβλημα ή διαποτισμό ασφαλτικών διαλυμάτων, σιλικονών ή
φυσικών ρητινών. Μπορεί να διατεθεί επίσης και σε μορφή πλακών όπου οι συνδετικές ύλες
που χρησιμοποιούνται είναι κυτταρίνη, ορυκτές ή τεχνητές ρητίνες και ασφαλτικά υλικά.
Κυρίως όμως διατίθεται σε κοκκώδη μορφή σε σακιά.
Χάρη στην ελεύθερη ροή του, η έγχυση περλίτη σε κοιλότητες θεωρείται εύκολη και ως εκ
τούτου ο περλίτης χρησιμοποιείται ευρέως ως υλικό πληρώσεως κενού διπλών τοίχων, ως
υλικό πλήρωσης δαπέδων σε συνδυασμό με τσιμέντο (πχ σε μεταλλικά πατάρια, βατά δώματα
κλπ.), ως υλικό πλήρωσης ρωγμών καθώς επίσης και για τη δημιουργία ρύσεων σε ταράτσες
υπό μορφή περλομπετόν (πχ πάνω από την υγρομόνωση και θερμομόνωση). Ο περλίτης
αποτελεί εξαιρετικό επισκευαστικό θερμομονωτικό υλικό και έχει σχετικά χαμηλό κόστος
(υλικών και εργατικών) κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους εφαρμογής. Τέλος, χρησιμοποιείται
ευρέως στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους για καλύτερο αερισμό.
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Το χρώμα του υλικού όταν διογκώνεται, εξαιτίας της ανακλαστικότητας των εγκλωβισμένων
φυσαλίδων αέρα, είναι γυαλιστερό λευκό. Είναι άοσμο υλικό, ελαφρύ, με πυκνότητα 30140kg/m3.
Λόγω της διάθεσής του σε κόκκους, ο διογκωμένος περλίτης δεν έχει μηχανική αντοχή και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό υλικό σε δάπεδα ή ταράτσες. Αντίθετα, το
περλομπετόν έχει άριστες μηχανικές ιδιότητες, αντίστοιχες με του κοινού μπετόν.

Εικόνα 15: Διογκωμένος περλίτης
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του περλίτη κυμαίνεται μεταξύ 0,040,065W/mK ενώ του περλομπετόν περίπου 0,1 W/mK. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
Έχει πολύ μεγάλο εύρος λειτουργίας, από -200oC έως 1000oC ενώ η αντοχή του σε πολύ ψηλές
θερμοκρασίες επιτρέπει τη χρήση του κοντά σε φούρνους ή καπνοδόχους και γενικά στη
βιομηχανία, σε χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε καταψύκτες βαθιάς κατάψυξης, δεξαμενές αποθήκευσης και
δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και εργαστήρια που απαιτούν
πολύ χαμηλές θερμοκρασιακές συνθήκες.
Έχει πολύ μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής (0,7-1x10-5), που θεωρείται ότι είναι διαστασιακά
σταθερός.
Λόγω των κλειστών κυψελίδων του δεν συγκρατεί σημαντικές ποσότητες νερού. Συνήθως το
νερό εγκλωβίζεται σε ατέλειες ή επιφανειακές εγκοπές του υλικού καθώς επίσης και στο
διάκενο μεταξύ των κόκκων. Ο συντελεστής αντίστασης στην διάχυση υδρατμών είναι 5. Σε
εσωτερικούς χώρους εξισορροπεί την υγρασία. Η αντίσταση στη διάχυση υδρατμών
βελτιώνεται με διαποτισμό υδρόφοβων υλικών, τεχνητών ή φυσικών ρητινών ή ασφαλτικών
διαλυμάτων.
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Έχει μεγάλη αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές του να παραμένουν αναλλοίωτες για το
χρόνο ζωής των κτιρίων. Έχει καλές ηχομονωτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
μονωτικό ήχου και ηχοαπορροφητικό.
Είναι άκαυστο υλικό (κατηγορίας Α1, Α2) ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν παράγει καπνό ή
τοξικά αέρια. Δεν προσβάλλεται από έντομα, πουλιά τρωκτικά, μύκητες και βακτήρια. Είναι
ανθεκτικό σε όλα τα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία
(τσιμέντο, κονιάματα, αλμυρό νερό) και χημικούς διαλύτες. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή
ακτινοβολία.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής του διογκωμένου περλίτη είναι σχετικά μικρός,
παρά τη ψηλή θερμοκρασίας τήξης που απαιτείται για την εξαέρωση του περιεχόμενου νερού.
Τα υλικά παραγωγής του περλίτη είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν εγκυμονούν κινδύνους
για την υγεία των χρηστών τους. Οι πρώτες ύλες του περλίτη προέρχονται από την
ηφαιστειακή δραστηριότητα και ανανεώνονται διαρκώς. Τα προϊόντα του περλίτη
ανακυκλώνονται. Τα απορρίμματά του μπορούν να επιστρέψουν στη φύση ή να
χρησιμοποιηθούν στις καλλιέργειες χωρίς πρόβλημα, αρκεί να μην έχουν αναμιχθεί με άλλες
βλαβερές ύλες, όπως διάφορα ασφαλτικά υλικά ή τεχνητές ρητίνες. Η χρήση περλίτη στην
κηποτεχνία, γεωργία και κομποστοποίηση είναι ευρύτατη, γιατί βελτιώνει τα εδάφη
υποβοηθώντας την αναπνοή τους και εξισορροπώντας την υγρασία τους. Οι μονώσεις περλίτη
προέρχονται από καθαρά φυσικά πετρώματα. Όταν δεν αναμιγνύονται με χημικά ή συνθετικά
υλικά είναι ακίνδυνες από βιολογική άποψη. Η πιθανά αυξημένη ραδιενέργεια των
ηφαιστειακών πετρωμάτων προέλευσής τους θεωρείται αρκετά χαμηλή και κατά κανόνα
ακίνδυνη.
3.6.10 Διογκωμένος φελλός (expanded cork ICB)
Ο φελλός είναι ένα από τα πρώτα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για θερμομόνωση και ανήκει
στα οργανικά αφρώδη θερμομονωτικά υλικά. Ο φελλός προέρχεται από τη φελλοφόρο δρυ
(Quercus Suber), είδος αειθαλούς βελανιδιάς που ευδοκιμεί κυρίως γύρω από τη λεκάνη της
Μεσογείου, στη Νότια Ευρώπη και Βόρεια Αφρική. Το δέντρο φτάνει σε ύψος 30 m, με
διάμετρο κορμού 2 – 5 m, ζει 150 – 300 χρόνια. Σήμερα πρώτη χώρα παραγωγής φελλού είναι
η Πορτογαλία.
Η ανάπτυξη του φελλού είναι αργή και γίνεται πάνω στον κορμό του δέντρου. Ο κορμός
εκβάλλει, προς τον εξωτερικό φλοιό στρώσεις νεκρών κυττάρων, λεπτού τοιχώματος και
πυκνής δομής. Τα κύτταρα αυτά έχουν μεγάλες ποσότητες αέρα δημιουργώντας μονωτικές
στρώσεις που προστατεύουν τον κορμό από τη ζέστη, την εξάτμιση και τις εξωτερικές
προσβολές. Περιέχουν κυρίως κυτταρίνη και φελλίνη καθώς επίσης και φυτικές ρητίνες που
τους προσδίδουν ελαστικότητα.
Η συλλογή του φελλού γίνεται με απόξεση της εξωτερικής στοιβάδας από τον φλοιό των
δέντρων μετά που τη συμπλήρωση 20 χρόνων ζωής του δέντρου. Το δέντρο αναγεννά τον
φελλό και κάθε 10-15 χρόνια μπορεί να γίνει εκ νέου συλλογή του φελλού.
Η πρώτη ύλη έχει ψηλή περιεκτικότατα σε νερό. Με αύξηση της θερμοκρασίας υπό πίεση, το
νερό που εμπεριέχει εξατμίζεται διογκώνοντας τους κόκκους του υλικού που συγκολλούνται
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λόγω της φυτικής ρητίνης που έχει ο φελλός. Κατά την παραγωγή δεν απαιτείται προσθήκη
προωθητικού μέσου. Για την κατασκευή των πλακών φελλού από κυψελίδες φελλού
χρειάζονται ασφαλτικά πρόσθετα.
Τα προϊόντα διογκωμένου φελλού αποτελούν τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο
συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13170. Ο
διογκωμένος φελλός διατίθεται σε συμπαγείς πλάκες που έχουν ψηλές μηχανικές ιδιότητες
ενώ μπορεί να διατεθεί και σε χύμα μορφή σε σακιά καθώς και σε μορφή κογχυλιών για
μόνωση σωληνώσεων. Επίσης, από την αρχική πρώτη ύλη παράγονται οι εμποτισμένες πλάκες
φελλού με προσθήκη συνθετικών υλικών, ασφαλτικών διαλυμάτων ή χημικών συγκολλητικών
υλών.
Ο φελλός έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά ξύλου και διατίθεται συνήθως σε αποχρώσεις του
καφέ. Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν μαύρο φελλό με πρόσθετα για βελτίωση της
αντικραδασμικής του ικανότητας. Είναι ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό, με πυκνότητα 100150kg/m3 ενώ οι συμπιεσμένες πλάκες είναι πιο συμπαγείς, πυκνότητας 400 kg/m3.

Εικόνα 16: Διογκωμένος φελλός
Γενικά δεν έχει μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις ιδίως σε θλίψη για αυτό δεν
χρησιμοποιείται για θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (εκτός από ψευδοτάβανα).
Μετά την επιβολή θλιπτικών φορτίων συμπιέζεται αλλά στη συνέχεια επανακτά τον αρχικό
του όγκο. Οι συμπιεσμένες πλάκες φελλού έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες και μπορεί να
χρησιμοποιηθούν σε μονώσεις δαπέδων και ταρατσών που φέρουν ψηλά φορτία.
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του διογκωμένου φελλού κυμαίνεται μεταξύ
0,04-0,045W/mK για φύλλα και πλάκες και περίπου 0,065 W/mK για συμπιεσμένο φελλό. Ο
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συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις κανονικές συνθήκες
περιβάλλοντος.
Το εύρος λειτουργίας του είναι μεταξύ -200oC και 130 oC και δεν επιτρέπει τη χρήση του κοντά
σε φούρνους, τζάκια ή καπνοδόχους και γενικά σε χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές
θερμοκρασίες. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί όμως κοντά σε δίκτυα ζεστού νερού.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε ψυκτικούς θαλάμους και χώρους αποθήκευσης υλικών βαθιάς
κατάψυξης.
Λόγω του ξύλου που αποτελεί την πρώτη ύλη, ο φελλός έχει μικρό συντελεστή
θερμοδιαστολής (2,5-5,0x10-5).
Ο φελλός είναι αδιάβροχο υλικό που ενώ λόγω της σπογγώδους του μορφής μπορεί να
δεσμεύει μέρος της υγρασίας του περιβάλλοντος, λόγω της κατεργασίας στην οποία
υφίσταται, αποκτά υδροαποθητικές ιδιότητες. Λόγω της ασυνέχειας της μορφής του όμως,
μπορεί να μεταφέρει υγρασία στο εσωτερικό, σε όλο τον όγκο του υλικού, μεταβάλλοντας τις
θερμομονωτικές του ιδιότητες. Η επί μακρόν έκθεσή του σε νερό και υγρασία δημιουργεί
μούχλα καταστρέφοντας τις ιδιότητες του υλικού γι’ αυτό δεν συνίσταται η χρήση του σε
δομικά υλικά διαρκώς εκτεθειμένα σε υγρασία. Γενικά αποφεύγεται η τοποθέτησή του σε
εξωτερική θερμομόνωση.
Παρουσιάζει μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (10–30) επιτρέποντας την αναπνοή του
υλικού, συμβάλλοντας στην καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και στην ευεξία των
εσωτερικών χώρων.
Ο φελλός είναι πολύ ανθεκτικός σε αποσύνθεση, στους μύκητες, έντομα και παράσιτα εξαιτίας
της ψηλής του περιεκτικότητας σε ρητίνες. Έχει αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές του να
παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο ζωής των κτιρίων.
Έχει άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες που αποτελούν και κύριο κριτήριο επιλογής του.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε εσωτερική θερμομόνωση όταν απαιτείται ηχομόνωση του χώρου
όπως ωδεία, θέατρα, κινηματογράφους, στούντιο ηχογράφισης και χώρους μαζικής
ψυχαγωγίας. Έχει άριστη συμπεριφορά στην απορροφητικότητα κραδασμών και αντίσταση
στην τριβή, που αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής του για τοποθέτησή του στο δάπεδο
γυμναστηρίων, παιδικών σταθμών και παιδικών δωματίων.
Κατατάσσεται στα υλικά μέτριας πυραντίστασης, εκτός και εάν υποστεί ειδική επεξεργασία.
Κατά την καύση του δεν παράγονται επικίνδυνα καυσαέρια.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής του φελλού είναι σχετικά μεγάλος λόγω του
ενεργειακού κόστους συλλογής και μεταφοράς της πρώτης ύλης.
Η ξυλεία που αποτελεί την πρώτη ύλη είναι ανανεώσιμο υλικό που επιπλέον βοηθά στη
μείωση του CO2 στην ατμόσφαιρα. Τα υλικά παραγωγής είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους. Οι μονώσεις φελλού, όταν
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ξαναχρησιμοποιούνται. Ανακυκλώνονται πλήρως ή
αφομοιώνονται από το περιβάλλον, αφού κλείσουν τον κύκλο ζωής τους. Οι μονώσεις
ψημένου φελλού είναι ακίνδυνες για την υγεία ενώ η επικινδυνότητα των πεπιεσμένων
πλακών εξαρτάται από τη χημική σύσταση των υλικών συγκόλλησης που περιέχουν.
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3.6.11 Ίνες ξύλου (wood fibre WF)
Η θερμομόνωση από ίνες ξύλου όπως και ο φελλός είναι από τα πρώτα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν για θερμομόνωση. Προέρχονται από φυτικές πρώτες ύλες και αποτελείται
από πολλές μικρές ίνες, ανήκει δηλαδή στα οργανικά ινώδη υλικά.
Οι ίνες ξύλου προέρχονται από υπολείμματα κατεργασίας ξύλου (κωνοφόρα, συνήθως πεύκο
ή έλατο) και προϊόντα ξυλείας όπως ροκανίδια, κλαδιά, καλάμια, άχυρα. Η πρώτη ύλη
εκτίθεται σε θερμό ατμό, φουσκώνει ώστε να μαλακώσει και στη συνέχεια αλέθεται ώστε να
γίνει διαχωρισμός των ινών.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού υλικού, οι ίνες υποβάλλονται σε περαιτέρω υγρή ή
ξηρή κατεργασία. Στην υγρή κατεργασία, οι ίνες τοποθετούνται σε δεξαμενές με θερμό νερό
όπου αναδεύονται μέχρι να πολτοποιηθεί το υλικό σε ενιαία μάζα. Κατά την πολτοποίηση,
λόγω της ψηλής θερμοκρασίας και ανάδευσης, ελευθερώνεται η φυσική ρητίνη των ινών του
ξύλου που δρα ως συγκολλητική ουσία και δεν απαιτείται επιπλέον προσθήκη συγκολλητικού
υλικού. Στη συνέχεια, ο πολτός τοποθετείται σε μηχανές μορφοποίησης, όπου συμπιέζεται για
να απομακρυνθεί το νερό και διαμορφώνεται σε πλάκες ανάλογα με τις απαιτούμενες
διαστάσεις και πάχος. Κατά την ξηρή διαδικασία, μετά το διαχωρισμό των ινών το υλικό
αφήνεται να στεγνώσει και στη συνέχεια οι ίνες συγκολλούνται με κόλλα. Μορφοποιούνται
στο επιθυμητό πάχος και στη συνέχεια συμπιέζονται σε ρεύμα θερμού αέρα για πλήρη
απομάκρυνση του νερού από το υλικό. Όταν απομακρυνθεί το νερό, ο περιεχόμενος αέρας
εντός του υλικού παρέχει τις απαιτούμενες θερμομονωτικές ιδιότητες.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις της χρήσης του υλικού προστίθενται στο υλικό επιπλέον ουσίες για
βελτίωση των ιδιοτήτων του. Συνδετικές υφαντικές ίνες προστίθενται για παραγωγή
εύκαμπτων θερμομονωτικών πλακών, υδρόφοβες προσμίξεις (ρητίνες, παραφίνη, άσφαλτος)
προστίθενται για να βελτιώσουν την προστασία έναντι υγρασίας και τσιμέντο ή μαγνησίτης για
να βελτιώσουν τις μηχανικές ιδιότητες.
Τα προϊόντα ινών ξύλου αποτελούν τυποποιημένο μονωτικό προϊόν, το οποίο συμμορφώνεται
με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 13171.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης, οι ίνες ξύλου διατίθεται σε μορφή ορθογώνιας πλάκας
πάχους 20-200mm, αλλά μπορεί να παραχθούν κατά παραγγελία σε κάθε επιθυμητό σχήμα.
Οι ορθογώνιες πλάκες που κυκλοφορούν στην αγορά είναι δυνατόν να έχουν στην άκρη
πατούρες για αποφυγή των θερμογεφυρών κατά την εγκατάσταση. Οι πλάκες μπορούν να
κοπούν με χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα κοπτικά εργαλεία ώστε να τους δοθεί το απαιτούμενο
σχήμα στο εργοτάξιο. Επιπλέον, διατίθενται και σε μορφή σάντουιτς καθώς επίσης και σε
πλάκες ψηλής συμπίεσης, ψηλής μηχανικής αντοχής. Τέλος, διατίθεται και σε χύμα μορφή
όπου μπορούν να τοποθετηθούν ως χυτή μόνωση, με εμφύσηση ή έγχυση στα διάκενα μεταξύ
των δομικών στοιχείων.
Οι ίνες ξύλου έχουν τη χαρακτηριστική μυρωδιά ξύλου και διατίθεται συνήθως σε αποχρώσεις
του καφέ και κίτρινου. Είναι ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό, με πυκνότητα 35-200kg/m3 ενώ οι
συμπιεσμένες πλάκες είναι πιο βαριές.
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Γενικά δεν έχουν μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις ιδίως σε θλίψη για αυτό δεν
χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (εκτός από ψευδοτάβανα).
Με την επιβολή θλιπτικών φορτίων συμπιέζονται αλλά στη συνέχεια επανακτούν τον αρχικό
τους όγκο. Οι συμπιεσμένες πλάκες έχουν καλύτερες μηχανικές ιδιότητες και μπορεί να
χρησιμοποιηθούν σε μονώσεις δαπέδων και ταρατσών που φέρουν μεγάλα φορτία.

Εικόνα 17: Ίνες ξύλου
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των ινών ξύλου κυμαίνεται μεταξύ 0,0340,052W/mK για πλάκες και περίπου 0,055 W/mK για το χυτό υλικό. Ο συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητας δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ -150oC και 100 oC και δεν επιτρέπει
τη χρήση του υλικού κοντά σε φούρνους ή καπνοδόχους και γενικά σε χώρους που
αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
Λόγω του ξύλου που αποτελεί την πρώτη ύλη, το υλικόέχει μικρό συντελεστή θερμοδιαστολής
(2,5-5,0x10-5).
Οι ίνες ξύλου ως πρώτη ύλη επηρεάζονται πολύ από την υγρασία που μπορεί να μεταφερθεί
σε όλο τον όγκο του υλικού, μεταβάλλοντας τις θερμομονωτικές του ιδιότητες. Λόγω λόγω της
κατεργασίας στην οποία υφίστανται και των πρόσθετων που τοποθετούνται κατά την
παραγωγική διαδικασία αποκτούν υδροαποθητικές ιδιότητες. Η επί μακρόν έκθεσή τους σε
νερό και υγρασία δημιουργεί μούχλα καταστρέφοντας τις ιδιότητες του υλικού γι αυτό δεν
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συνίσταται η χρήση του σε δομικά υλικά διαρκώς εκτεθειμένα σε υγρασία. Γενικά
αποφεύγεται η τοποθέτησή του σε εξωτερική θερμομόνωση.
Οι ίνες ξύλου παρουσιάζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (5–10) επιτρέποντας την
αναπνοή του υλικού, συμβάλλοντας στην καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και στην ευεξία
στους εσωτερικούς χώρους.
Οι ίνες ξύλου είναι πολύ ανθεκτικές σε αποσύνθεση, μύκητες, έντομα και παράσιτα εξαιτίας
της ψηλής περιεκτικότητας τους σε ρητίνες. Έχουν καλή αντοχή στη γήρανση λόγω των
προσμίξεων, με τις ιδιότητές τους να παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο ζωής των κτιρίων.
Έχουν πολύ καλές ηχομονωτικές ιδιότητες που αποτελούν και κύριο κριτήριο επιλογής τους.
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε εσωτερική θερμομόνωση όταν απαιτείται ηχομόνωση του χώρου
όπως ωδεία, θέατρα, κινηματογράφους, στούντιο ηχογράφησης και χώρους μαζικής
ψυχαγωγίας. Έχουν άριστη συμπεριφορά στην απορροφητικότητα κραδασμών και αντίσταση
στην τριβή, που αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής του για τοποθέτησή του στο δάπεδο
γυμναστηρίων, παιδικών σταθμών και κάτω από το παρκέ σε σπίτια.
Κατατάσσονται στα υλικά μέτριας πυραντίστασης, εκτός και εάν υποστούν ειδική επεξεργασία.
Κατά την καύση τους δεν παράγονται επικίνδυνα αέρια.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής των ίνων ξύλου είναι μικρός και αφορά κυρίως
το κόστος μεταφοράς της πρώτης ύλης.
Η ξυλεία που αποτελεί την πρώτη ύλη είναι ανανεώσιμο υλικό που επιπλέον βοηθά στη
μείωση του CO2 στην ατμόσφαιρα, ενώ συνήθως χρησιμοποιούνται παραπροϊόντα της
κατεργασίας του ξύλου. Τα υλικά παραγωγής είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους.
Όταν οι πλάκες διατηρούνται σε καλή κατάσταση μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση αφού κλείσουν τον κύκλο ζωής τους, λόγω της οργανικής τους δομής
ανακυκλώνονται πλήρως ή αφομοιώνονται από το περιβάλλον. Είναι ακίνδυνες για την υγεία
ενώ πρέπει να δίνεται σημασία μόνο στη χημική σύσταση των βελτιωτικών υλικών που
περιέχουν.
3.6.12 Σύγκριση υλικών
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται συνοπτική σύγκριση των ιδιοτήτων των θερμομονωτικών
υλικών.
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Πίνακας 2. Σύγκριση ιδιοτήτων θερμομονωτικών υλικών
EPS

XPS

PUR

GW

Πετροβάμ
βακας

EN13163

EN13164

EN13165

EN13162

EN13162

mm

20-100

20-200

50-75

20-80

Kg/m3

8-30

20-80

30-80

30-180

kPa

30-500

100-1000

25-800

Θερμική αγωγιμότητα
(συντελεστής λ)

W/mk

0.03-0.045

0.03-0.032

0.023-0.03

Ειδική θερμοχωρητικότητα

J/KgK

1450

1500

-50-75

Ιδιότητες

Μονάδες

PF

CG

WW

EPB

ICB

WF

EN13166

EN13167

EN13168

EN13169

EN13170

EN13171

20-80

20-120

25-120

25-80

20-120

20-100

20-200

30-100

32-200

90-180

380-460

30-140

100-150

35-200

5-80

60-150

500

20-1000

100-800

90-110

20-200

0.0350.041

0.0320.041

0.02-0.024

0.04-0.06

0.09-0.1

0.01-0.065

0.04-0.045

0.0340.052

1450

840

840

1400

1000

1470

900

1500

-50-75

-50-110

-100-500

-100-750

-160-200

-260-430

200

-200-1000

-200-130

-150-100

20-100

100-150

50-100

1-15

1-15

50

3-4

2-5

5

10-30

5-10

Κατηγορία πυραντοχής

E,F / B

E,F / B

E,F / B

B

A1

B,C

A1, A2

D

D,E

Ηχομόνωση

ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

OXI

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΑΡΙΣΤΗ

OXI

ΑΡΙΣΤΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΑΡΙΣΤΗ

ΑΡΙΣΤΗ

Αντοχή στη χρήση

ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ
(πλάκες)

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πρότυπο
Πάχος
Πυκνότητα
Μηχανικές ιδιότητες
Θλιπτική τάση σε 10% βράχυνση

3,5

Ιδιότητες θερμικής προστασίας

Θερμοκρασιακό εύρος

ο

C

Ιδιότητες υγροπροστασίας
Συντελεστής Διάχυσης
Υδρατμών
Γενικές Ιδιότητες

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

A2

Α1
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3.7 Βαριά θερμομονωτικά υλικά
Στην αγορά υπάρχει πληθώρα βαριών θερμομονωτικών υλικών τα οποία έχουν διαφορετικές
ιδιότητες, καθιστώντας τα ιδανικά για μερικές εφαρμογές ενώ ακατάλληλα για κάποιες άλλες.
Παρακάτω γίνεται παρουσίαση των τριών κύριων βαριών θερμομονωτικών υλικών, που είναι
τα θερμομονωτικά τούβλα, οι ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι και τα θερμομονωτικά
επιχρίσματα.
Τα τούβλα και οι τσιμεντόλιθοι, σε αντίθεση με τα λοιπά θερμομονωτικά υλικά δεν
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να προσδώσουν τις απαιτούμενες θερμομονωτικές
ιδιότητες στο υλικό αλλά λειτουργούν ταυτόχρονα και ως φέρουσα τοιχοποιία ή τοιχοποιία
πλήρωσης. Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 υπάγονται στη γενική κατηγορία των
λιθοσωμάτων. Δηλαδή των στοιχείων εκείνων, που είναι κατάλληλα διαμορφωμένα για να
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή τοιχοποιιών.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι ιδιότητές των θερμομονωτικοί σοβάδες δεν καθορίζονται
από κάποιο πρότυπο σχετικά με τις θερμομονωτικές τους ικανότητες, αλλά παρουσιάζονται
στο κεφάλαιο αυτό επειδή χρησιμοποιούνται στη θερμομόνωση των κτιρίων.
3.7.1 Θερμομονωτικά τούβλα
Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να
έχουν ιδιαίτερα αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά σε ίδιες διαστάσεις σε σχέση με τα
κοινά τούβλα.
Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσμιξη στην ωμή άργιλο κόκκων διογκωτικού υλικού, συνήθως
διογκωμένης πολυστερίνης. Με το ψήσιμο του άργιλου σε υψικάμινο το διογκωτικό υλικό
αυταναφλέγεται αφήνοντας στη θέση του έναν πόρο ίδιων διαστάσεων με αυτόν που
καταλάμβανε, δημιουργώντας κοιλότητες με αέρα στο εσωτερικό των τούβλων. Οι κοιλότητες
αυτές δίνουν στα τούβλα τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά
τις λοιπές μηχανικές τους ιδιότητες (Εικόνα 18).

Εικόνα 18: Κοινό θερμομονωτικό τούβλο
Λόγω της περιεκτικότητάς τους σε αέρα, τα θερμομονωτικά τούβλα είναι ελαφρύτερα από τα
κοινά διάτρητα τούβλα κατά 25-40% με πυκνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 700-1000kg/m3,
57

παρά το ότι το φαινόμενο βάρος τους είναι μεγαλύτερο λόγω της πιο πυκνής δομής της
αργίλου.
Οι θερμομονωτικές και μηχανικές ιδιότητες των θερμομονωτικών τούβλων καθορίζεται από τα
πρότυπα ΕΝ 1745 και EN 771-1. Στο εμπόριο διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη με
τα πιο διαδεδομένα πάχη να είναι αυτά των 200mm, 250mm και 300mm.

Εικόνα 19: Διαφορετικά σχήματα θερμομονωτικών τούβλων
Έχουν άριστες μηχανικές ιδιότητες, αντίστοιχες των κοινών τούβλων και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το σχήμα τους τόσο για τοιχοποιία πλήρωσης όσο και για
κατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας.
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των θερμομονωτικών τούβλων κυμαίνεται
μεταξύ 0,2-0,25W/mK. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των θερμομονωτικών τούβλων
είναι σαφώς μεγαλύτερος από τους συντελεστές των ελαφρών θερμομονωτικών υλικών, αλλά
αυτό αντισταθμίζεται με το μεγαλύτερο πάχος του υλικού. Σε περίπτωση που απαιτείται
καλύτερη θερμομόνωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον θερμομονωτικό υλικό στην
εσωτερική ή εξωτερική επιφάνειά τους (συνήθως θερμομονωτικό επίχρισμα). Λόγω της
μείωσης της μάζας τους και της αντικατάστασής της με αέρα, έχουν μικρότερη
θερμοχωρητικότητα από τα κοινά τούβλα.
Αντέχουν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έως 900oC και είναι άκαυστα. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες όπως φούρνοι,
καπνοδόχοι, υψικάμινοι κλπ. Αντέχουν στον παγετό και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουν
σταθερό όγκο και θεωρείται ότι είναι διαστασιακά σταθερά στις μεταβολές της θερμοκρασίας.
Λόγω της πορώδους τους δομής απορροφούν εύκολα την υγρασία, την οποία όμως
αποβάλλουν εύκολα με εξάτμιση χωρίς να επέρχεται αλλοίωση των ιδιοτήτων τους. Παρόλα
αυτά, κατά την παραμονή της υγρασίας στον όγκο των τούβλων, μειώνεται η θερμομονωτική
τους ικανότητα.
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Παρουσιάζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (8-12) επιτρέποντας την αναπνοή του
υλικού, συμβάλλοντας έτσι στην καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και στην ευεξία στους
εσωτερικούς χώρους. Επίσης, λόγω της ομοιογένειας της τοιχοποιίας, δυσχεραίνεται η
εσωτερική συμπύκνωση των υδρατμών.
Είναι πολύ ανθεκτικά σε αποσύνθεση, μύκητες, έντομα και παράσιτα ενώ έχουν βέλτιστη
αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές τους να παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο ζωής των
κτιρίων. Απαιτούν όμως εφαρμογή εσωτερικής και εξωτερικής στρώσης επιχρίσματος, όπως
και στα κοινά τούβλα.
Έχουν καλές ηχομονωτικές ιδιότητες, πολύ καλύτερες από τα κοινά τούβλα, οι οποίες
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της μετάδοσης του ήχου.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής τους είναι σχετικά μεγάλος λόγω του
ενεργειακού κόστους της κατασκευής των τούβλων, αλλά πρακτικά είναι ελάχιστος λόγω του
ότι τα θερμομονωτικά τούβλα αντικαθιστούν τα κοινά τούβλα της οικοδομής, που έχουν
αντίστοιχο ενεργειακό κόστος. Τα υλικά παραγωγής είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους. Στο παρόν στάδιο, τα θερμομονωτικά
τούβλα δεν ανακυκλώνονται αλλά αποτελούν τυπικά κτιριακά απορρίμματα.
3.7.2 Ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι (κισσερόλιθοι)
Οι ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι ή ελαφρόλιθοι από σκυρόδεμα ή ελαφροτσιμεντόλιθοι
(στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα), είναι δομικά υλικά που
παράγονται από αφρώδες σκυρόδεμα με υδροθερμική κατεργασία σε καλούπια.
Χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία κυρίως για την κατασκευή τοιχοποιιών. Οι
ελαφροτσιμεντόλιθοι συνδυάζουν ευκολία και ταχύτητα στην κατασκευή με ελαφριά υλικό και
καλή θερμική και ηχητική προστασία, χωρίς όμως να καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο.
Πρώτη ύλη για την παραγωγή τους αποτελεί η χαλαζιακή άμμος, η οποία πλένεται,
αναμειγνύεται με νερό και αλέθεται μέχρι να αποκτήσουν οι κόκκοι της την επιθυμητή
διάμετρο. Στη συνέχεια αναμειγνύεται με τσιμέντο, υδράσβεστο, νερό και κατάλληλο
διογκωτικό μέσο που θα δώσει στο υλικό την πορώδη υφή του. Το ομογενοποιημένο μίγμα,
αφήνεται να στερεοποιηθεί μέσα σε μήτρες που του προσδίδουν την επιθυμητή μορφή. Τέλος,
τεμαχίζεται με ηλεκτρονικό έλεγχο στις επιθυμητές διαστάσεις, κλείνεται σε κλιβάνους και
ψήνεται σε θερμοκρασία περίπου 190°C. Επιτάχυνση της πήξης του υλικού μπορεί να
επιτευχθεί με χρήση πιεσμένου ατμού περίπου 10 bar που επιπλέον βοηθά στην αύξηση της
θλιπτικής αντοχής των ελαφροτσιμεντόλιθων και της ποιότητας και ομοιομορφίας των
παραγόμενων προϊόντων. Για την περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών του τελικού
προϊόντος μπορούν να προστεθούν ειδικά πρόσθετα, όπως πλαστικοποιητές, επιταχυντές ή
επιβραδυντές πήξης, ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Οι θερμομονωτικές και μηχανικές ιδιότητες των ελαφροβαρών τσιμεντόλιθων καθορίζεται από
τα πρότυπα ΕΝ 1745 και EN 771-4. Οι ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι στο εμπόριο έχουν
συνήθως σχήμα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, ανοιχτού γκρίζου ή υπόλευκου χρώματος. Η
μάζα τους είναι πορώδης και κατά κανόνα χωρίς διάκενο ή κοιλώματα.
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Εικόνα 20: Ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι
Ανάλογα με την εταιρεία παραγωγής, οι επιφάνειες μπορεί να είναι επίπεδες ή να
παρουσιάζουν κατάλληλες διαμορφώσεις για διευκόλυνση της μεταφοράς τους και να
επιτρέπουν κατά τη δόμηση το θηλύκωμα (συναρμογή) του κάθε τσιμεντόλιθου με τους
γειτονικούς του (πατούρες). Παρουσιάζουν ποικιλία διαστάσεων, ανάλογα με τη χρήση για την
οποία προορίζονται και την εταιρεία από την οποία παράγονται. Επιπλέον, ανάλογα με τη
χρήση μπορεί να φέρουν επιπλέον οπλισμό για αύξηση των μηχανικών ιδιοτήτων (συνήθως
προορίζονται για υπέρθυρα στοιχεία οριζόντιας οροφής ή κεκλιμένης στέγης). Συνήθως, το
πάχος των τσιμεντόλιθων που προορίζονται για τοιχοποιίες είναι 240mm-300mm. Το μήκος
φθάνει συνήθως τα 60cm και το ύψος τα 25cm. Παράγονται επίσης ειδικές διατομές σχήματος
αντεστραμμένου Π για πλήρωση με οπλισμό και σκυρόδεμα (χρησιμοποιούνται συνήθως ως
περίδεσμοι ενίσχυσης), γωνιακά υποστυλώματα με οπές για τη διέλευση οπλισμού κ.α. Στο
εργοτάξιο μπορεί να επιτευχθεί οποιοδήποτε μέγεθος, καθώς οι ελαφροτσιμεντόλιθοι
μπορούν να κοπούν εύκολα με ειδικό κοπτικό εργαλείο (πριόνι) στην επιθυμητή διάσταση.
Εξίσου εύκολα μπορούν να ανοιχθούν οπές στη μάζα τους ή κανάλια για τη διέλευση
σωληνώσεων υδραυλικών ή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Οι ελαφροτσιμεντόλιθοι είναι ελαφρά δομικά υλικό με πυκνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 300
και 800 kg/m3. Εάν θα αναρτηθούν ψηλά φορτία στην τοιχοποιία (ερμάριο, ράφια, νιπτήρες), η
στερέωση γίνεται με τη χρήση ισχυρών βυσμάτων που έχουν την ικανότητα να σφηνώνουν
στην τοιχοποιία (καρφιά τύπου Hilti, ή βίδες με ρόμπλαξ) και όχι με απλά καρφιά.
Έχουν άριστες μηχανικές ιδιότητες, αντίστοιχες των κοινών τούβλων και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κυρίως για πλήρωση τοιχοποιίας και ενδεχομένως για κατασκευή φέρουσας
τοιχοποιίας.
Η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας των ελαφροτσιμεντόλιθων είναι χαμηλότερη
από τα θερμομονωτικά τούβλα και κυμαίνεται μεταξύ 0,08-0,22W/mK. Η τιμή του συντελεστή
θερμικής αγωγιμότητας εξαρτάται από τη χρήση για την οποία προορίζεται το υλικό και
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καθορίζεται από το πλήθος των πόρων, το μέγεθος και τη διάταξή τους στη μάζα του υλικού.
Όσο μεγαλύτερο και πυκνότερο είναι το πορώδες, τόσο ψηλότερος είναι ο συντελεστής
θερμικής αγωγιμότητας του υλικού. Αντίστοιχα με τα θερμομονωτικά τούβλα, το πορώδες
λειτουργεί αρνητικά στη θερμοχωρητικότητα του υλικού και δεν επιτρέπει τη συσσώρευση
μεγάλης ποσότητος θερμότητας.
Αντέχουν σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έως 1200oC και είναι άκαυστοι. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε χώρους που αναπτύσσονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες όπως φούρνοι,
καπνοδόχοι, υψικάμινοι κλπ. Αντέχουν στον παγετό και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουν
σταθερό όγκο και θεωρείται ότι είναι διαστασιακά σταθεροί στις μεταβολές της
θερμοκρασίας.
Λόγω της πορώδους τους δομής απορροφούν εύκολα την υγρασία, την οποία όμως
αποβάλλουν εύκολα με εξάτμιση χωρίς να επέρχεται αλλοίωση των ιδιοτήτων τους. Παρόλα
αυτά, κατά την παραμονή της υγρασίας στον όγκο των τούβλων, μειώνεται η θερμομονωτική
τους ικανότητα και μπορεί να τα καταστρέψει σε συνθήκες παγετού.
Παρουσιάζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (5-10) επιτρέποντας την αναπνοή του
υλικού, συμβάλλοντας έτσι στην καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και στην ευεξία στους
εσωτερικούς χώρους. Επίσης, λόγω της ομοιογένειας της τοιχοποιίας, δυσχεραίνεται η
εσωτερική συμπύκνωση των υδρατμών.
Είναι πολύ ανθεκτικοί σε αποσύνθεση, μύκητες, έντομα και παράσιτα ενώ έχουν βέλτιστη
αντοχή στη γήρανση με τις ιδιότητές τους να παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο ζωής των
κτιρίων. Εφόσον γίνει σωστή γραμμική τοποθέτηση δεν απαιτούν εσωτερική και εξωτερική
στρώση επιχρίσματος όπως στα κοινά τούβλα, αν και συνηθίζεται στην εξωτερική επιφάνεια
για αντιμετώπιση της υγρασίας.
Έχουν άριστες ηχομονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, πολύ καλύτερες από τα κοινά
τούβλα, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στη μετάδοση του ήχου.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατασκευής τους αφορά κυρίως το ενεργειακό κόστος της
εξόρυξης της πρώτης ύλης και της κατασκευής των τσιμεντόλιθων, αλλά πρακτικά είναι
ελάχιστος λόγω του ότι αντικαθιστούν τα κοινά τούβλα της οικοδομής. Τα υλικά παραγωγής
είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών τους.
Στο παρόν στάδιο, δεν ανακυκλώνονται αλλά αποτελούν τυπικά κτιριακά απορρίμματα.

3.8 Κονιάματα επιχρισμάτων – θερμομονωτικός σοβάς
Ο θερμομονωτικός σοβάς (θερμοσοβάς) είναι σοβάς που περιέχει κατάλληλα πρόσθετα ώστε
να προσφέρει βελτιωμένο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις θερμομονωτικές ανάγκες του κελύφους του κτιρίου. Τα
πρόσθετα αποτελούνται από θερμομονωτικά σφαιρίδια περλίτη ή πολυστερίνης ενώ
επιπλέον, για εσωτερική χρήση μπορεί να περιέχει μικροκαψούλες αποθήκευσης θερμότητας
για αύξηση της θερμοχωρητικότητάς του, ενώ για εξωτερική χρήση, ανακλαστικά σφαιρίδια
για ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Επιπλέον, για βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων
μπορεί να ενισχυθεί με πολυμερικές ρητίνες ή συνθετικές ίνες.
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Ο θερμοσοβάς αποτελεί μια γρήγορη και φθηνή λύση για την εξωτερική ή εσωτερική θερμική
μόνωση και στεγανότητα των τοίχων και κολώνων/δοκών του κελύφους του κτιρίου.
Τοποθετείται εύκολα σε κάθε είδους υπόστρωμα όπως το συμβατικό σοβά, είτε με μηχάνημα
ψεκασμού ή με μηχανή επίστρωσης. Η τελική επιφάνεια μπορεί να αφεθεί τραχιά ή να
λειανθεί με σπάτουλα. Λόγω της ευκολίας τοποθέτησης, ο θερμομονωτικός σοβάς εξομαλύνει
τις ανώμαλες επιφάνειες του σκυροδέματος εξασφαλίζοντας την επιπεδότητα των επιφανειών
και αποτελεί πολύ καλή λύση για θερμομόνωση καμπύλων επιφανειών, ή δύσκολων
αρχιτεκτονικών προσόψεων.
Λόγω του ότι οι θερμομονωτικοί σοβάδες έχουν σχετικά ψηλό συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας (0,05-0,3W/mk), απαιτείται μεγάλο πάχος σοβά για την επίτευξη του
επιθυμητού συντελεστή θερμοπερατότητας. Το μεγάλο πάχος επιτυγχάνεται με εφαρμογή
πολλών στρώσεων, και ενδιάμεση στήριξη με υαλόπλεγμα το οποίο ενδέχεται να δυσχεράνει
τη σταθερότητα της κατασκευής.
Λόγω των χαμηλών θερμομονωτικών του ιδιοτήτων, χρησιμοποιείται κυρίως στη
θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων, ενώ πιο σπάνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε
καινούργια κτίρια. Παρόλα αυτά, οι θερμομονωτικές ιδιότητές του δεν καθορίζονται από
κάποιο πρότυπο.

3.9 Παρελκόμενα εγκατάστασης θερμομόνωσης
3.9.1 Βύσματα στήριξης
Τα βύσματα στήριξης χρησιμοποιούνται για την καλύτερη στερέωση των θερμομονωτικών
πλακών στην επιφάνεια. Είναι απαραίτητα όταν είναι ψηλό το βάρος του θερμομονωτικού
υλικού, ή η θερμομόνωση εφαρμόζεται σε ψηλά κτίρια στα οποία επικρατούν ψηλές
ταχύτητες αέρα. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σίγουρη στερέωση των
υλικών.
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βυσμάτων: πλαστικά και μεταλλικά. Τα πλαστικά
χρησιμοποιούνται σε υπόστρωμα από τούβλα ενώ τα μεταλλικά σε τοιχοποιίες από
(οπλισμένο) μπετόν. Επιπλέον, διατίθενται και με γαλβανιζέ βίδα, κατάλληλα για εφαρμογές
σε γυψοσανίδες.
Έχουν διαμορφωμένη κεφαλή ώστε να μπορούν να ακουμπούν με μεγάλη επιφάνεια στη
θερμομονωτική πλάκα, ώστε να μην ασκούν σημειακά φορτία που θα δημιουργήσουν
θερμογέφυρες ή τοπική καταπόνηση και θραύση του υλικού.
Η διάνοιξη των τρυπών στις θερμομονωτικές πλάκες γίνεται με ποτηροκορώνες
(φρεζοτρύπανα) που εφαρμόζονται στο ηλεκτρικό τρυπάνι.
Παρά τα πλεονεκτήματα της βελτίωσης της μηχανικής στερέωσης που προσφέρουν τα
βύσματα, έχουν κάποια μειονεκτήματα, τα οποία όμως μπορούν να εκμηδενιστούν με την
προσεκτική εφαρμογή τους.
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Εικόνα 21: Θερμομονωτικά βύσματα στήριξης
Το κυριότερο μειονέκτημα είναι ότι δημιουργούν θερμογέφυρες το οποίο μπορεί να
αντιμετωπιστεί με χρήση ειδικών βυσμάτων με φράγμα θερμότητας ή ειδικές τάπες
πολυστερίνης (Εικόνα 22). Αν δεν εφαρμοσθούν στο σωστό βάθος σε σχέση με την επιφάνεια
του θερμομονωτικού υλικού θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Εικόνα 22: Τάπες διογκωμένης πολυστερίνης κυκλικής διατομής για την κάλυψη των κεφαλών
των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης.
Εάν εξέχουν της θερμομονωτικής πλάκας, δυσκολεύουν τη λείανση, ενώ αν εισέλθουν λίγο πιο
βαθιά, τότε συμπιέζεται σημειακά η θερμομονωτική πλάκα προκαλώντας θερμογέφυρες, και
επιπλέον το πάχος της στρώσης του επιχρίσματος πάνω από τη ροδέλα είναι πιο χονδρό και
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μπορεί να προκληθεί ρηγμάτωση. Η σωστή θέση της ροδέλας του βύσματος πρέπει να είναι
μόλις κάτω από την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας. Επιπλέον, τα μεταλλικά βύσματα
ενδέχεται να προκαλέσουν διήθηση σκουριάς προς τα έξω. Σε περίπτωση χρήσης
θερμομονωτικών ταπών, η κεφαλή του βύσματος εισέρχεται μέσα στο θερμομονωτικό υλικό,
σε κατάλληλο βάθος ώστε να καλυφθεί από την τάπα (Εικόνα 22).
3.9.2 Πλέγμα οπλισμού (υαλόπλεγμα)
Το υαλόπλεγμα προορίζεται για οπλισμό του στρώματος του σπατουλαρίσματος των
θερμομονωτικών πλακών ή των στρώσεων θερμομονωτικού σοβά.
Κατά προτίμηση, το βάρος του θα πρέπει να είναι 145gr/m2 - 160gr/m2 ενώ το άνοιγμα του
καρέ του θα πρέπει να είναι μεταξύ 4x4mm και 5x5mm. Η αλκαλίμαχη επίστρωσή του θα
πρέπει να ξεπερνά το 15% του βάρους του. Θα πρέπει να είναι εύκαμπτο για να μπορεί
εγκιβωτισθεί εύκολα στις λεπτές τσιμεντοειδείς στρώσεις. Τα σκληρά υαλοπλέγματα είναι
ακατάλληλα για θερμοπροσόψεις γιατί δεν στρώνουν καλά, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για
να ακολουθήσουν τη γεωμετρία του κελύφους (πχ πλέγμα σκωτίας). Κατά την τοποθέτηση,
κάθε νέο φύλλο πλέγματος πρέπει να επικαλύπτεται κατά 10cm από το γειτονικό πλέγμα.

Εικόνα 23: Υαλόπλεγμα.
3.9.3 Οδηγός εκκίνησης
Χρησιμοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας για να καθορίσει το κατώτατο
σημείο που θα μονωθεί. Τοποθετείται παράλληλα με το έδαφος περιμετρικά του κτιρίου. Για
την ένωση δύο γειτονικών οδηγών χρησιμοποιούνται ειδικά κλιπ σύνδεσης (Εικόνα 24)
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Εικόνα 24: Οδηγός εκκίνησης εξωτερικής θερμομόνωσης με κλιπ σύνδεσης.
Για την πλήρωση του κενού μεταξύ τοίχου και οδηγού σε ανώμαλες επιφάνειες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αποστάτες που διατίθενται σε διαφορετικά πάχη (Εικόνα 25).

Εικόνα 25: Αποστάτες οδηγού στήριξης
3.9.4 Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη
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Το ειδικό γωνιακό μεταλλικό προφίλ τοποθετείται στις γωνίες, για βελτίωση των μηχανικών
ιδιοτήτων του επιχρίσματος. Διατίθεται και με ειδικά διαμορφωμένο νεροσταλάκτη για
απομάκρυνση της συμπυκνωμένης υγρασίας και των νερών της βροχής (Εικόνα 26).

Εικόνα 26: Γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη
3.9.5 Σκελετός εσωτερικής θερμομόνωσης
Μεταλλικός ή ξύλινος σκελετός με τον οποίο θα στηρίζεται το θερμομονωτικό υλικό και οι
γυψοσανίδες στον τοίχο ή στην οροφή. Είναι αντίστοιχος του συμβατικού σκελετού που
χρησιμοποιείται στην κατασκευή μεσότοιχων και ψευδοτάβανων από γυψοσανίδες.

Εικόνα 27: Μεταλλικός σκελετός για στήριξη του θερμομονωτικού υλικού στην οροφή, με
ρυθμιζόμενη απόσταση στερέωσης.
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3.9.6 Αυτοδιογκούμενη ταινία
Χρησιμοποιείται στα σημεία επαφής των μονωτικών πλακών με επιφάνειες άλλων δομικών
υλικών για την αποφυγή θερμογεφυρών. Εφαρμόζεται κυρίως στην ένωση με την οροφή ή
κλειστές γωνίες.

Εικόνα 28: Αυτοδιογκούμενη ταινία.
3.9.7 Φράγμα υδρατμών
Το φράγμα υδρατμών χρησιμοποιείται για να σταματήσει την διάχυση των υδρατμών από
τους εσωτερικούς χώρους προς τη θερμομόνωση ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός υγρασίας
εσωτερικής συμπύκνωσης. Σε περίπτωση που οι υδρατμοί φτάσουν στην θερμομονωτική
στρώση και υγροποιηθούν μπορεί να αποροφηθούν από το θερμομονωτικό υλικό με
αποτέλεσμα να χάσει την θερμομονωτική του ικανότητα. Το φράγμα υδρατμών εξαρτάται από
την υγρομετρία των χώρων κάτω από το δώμα. Οι κοινές κατασκευές θεωρούνται χώροι με
χαμηλή ή μέση υγρομετρία (≤ 5 gr/m3) και δεν απαιτούν φράγμα υδρατμών. Για χώρους
έντονης υγρομετρίας (5-7,5 gr/m3) απαιτείται φράγμα υδρατμών. Το φράγμα υδρατμών
μπορεί να φέρει εσωτερικό οπλισμό από φύλλο αλουμινίου, το οποίο είναι μη περατό από
υδρατμούς, ενώ λειτουργεί και ως ανακλαστική επιφάνεια.
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Εικόνα 29: Φράγμα υδρατμών με αλουμίνιο.
3.9.8 Αποστραγγιστική μεμβράνη
Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες είναι κατασκευασμένες από υδατοστεγές υλικό ψηλής
αντοχής με ειδικά διαμορφωμένο προφίλ σαν αυγοθήκη και χρησιμοποιούνται κυρίως σε
φυτεμένα δώματα ή στέγες. Τοποθετούνται κάτω από το χώμα των φυτών ώστε να λειτουργεί
σαν φράγμα κατά της ανιούσας υγρασίας και της τριχοειδούς απορρόφησης και να οδηγεί τα
νερά που περνάνε από πίσω της κατευθείαν στην αποστραγγιστική ζώνη. Επιπλέον, σχηματίζει
μια σταθερού πάχους εξυγιαντική στρώση αέρα στο κέλυφος του κτιρίου και ανάλογα με την
κατασκευή της μπορεί να λειτουργεί σαν φράγμα υδρατμών.

Εικόνα 30: Αποστραγγιστική μεμβράνη
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3.9.9 Εξαεριστήρες
Οι εξαεριστήρες χρησιμοποιούνται σε δώματα ή στέγες σε χώρους με ψηλή υγρασία για
απαγωγή των υδρατμών (εσωτερικές πισίνες, βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ατμό, λουτρά
κλπ). Συνήθως, οι εξαεριστήρες είναι κατασκευασμένοι εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για
επαφή με την ασφαλτική μεμβράνη.
Για τη σωστή λειτουργία τους, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των υδρατμών
προς αυτούς, πράγμα που επιτυγχάνεται με την κατάλληλη εφαρμογή της στρώσης διάχυσης
υδρατμών. Επειδή οι εξαεριστήρες διακόπτουν τη συνέχεια της στεγανοποίησης, πρέπει να
σφραγισθούν με πολλή προσοχή στο σημείο όπου ενώνονται με τη στρώση της
στεγανοποίησης. Κακή εφαρμογή του εξαεριστήρα έχει αρνητικές συνέπειες για τη μόνωση,
καθώς θα αποτελεί το σημείο διείσδυσης νερού και υγρασίας στην πλάκα.

Εικόνα 31: Εξαεριστήρες

4

Εφαρμογή θερμομόνωσης

Η θερμομόνωση του κτιρίου μπορεί να εφαρμοσθεί εξωτερικά του κέλυφος του κτιρίου,
εσωτερικά του κελύφους του κτιρίου, ή σε συνδυασμό εξωτερικά και εσωτερικά του κελύφους
του κτιρίου. Στον οδηγό αυτό, θα γίνει διαχωρισμός των μεθόδων θερμομόνωσης σε δύο
κατηγορίες:



Θερμοπρόσοψη που περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εξωτερική θερμομόνωση του
κελύφους του κτιρίου.
Συμβατική θερμομόνωση που περιλαμβάνει συμβατικές μεθόδους θερμομόνωσης,
είτε στο εσωτερικό του κελύφους, είτε με χρήση θερμοσοβά ή ελαφροβαρών
τσιμεντόλιθων.
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Οι μέθοδοι θερμομόνωσης αφορούν τη θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου,
ή των δομικών στοιχείων που συνορεύουν με μη θερμαινόμενο χώρο και περιλαμβάνουν την
τοιχοποιία, το δάπεδο και την οροφή (δώμα ή στέγη) του κτιρίου. Στη συνέχεια γίνεται μικρή
περιγραφή των διαφορετικών κατηγοριών των δομικών στοιχείων ανάλογα με τον τρόπο
κατασκευής τους και τη λειτουργία τους στο κτίριο.

4.1 Τοιχοποιία
Ανάλογα με τη λειτουργία τους, οι τοιχοποιίες διακρίνονται σε φέρουσες, πλήρωσης ή
επένδυσης.





Φέρουσες είναι οι τοιχοποιίες που μεταφέρουν στο έδαφος τα κατακόρυφα ή
οριζόντια φορτία των κατασκευών.
Τοιχοποιίες πλήρωσης είναι οι τοιχοποιίες που δεν μεταφέρουν φορτία, αλλά
διαμορφώνουν τους χώρους της κατασκευής και συμπληρώνουν τα κενά μεταξύ των
φερόντων δομικών στοιχείων. Παλαιότερα συνηθιζόταν γη κατασκευή οριζόντιου
περίδεσμου ενίσχυσης (σκιννέτα, σενάζ) σε μεγάλες επιφάνειες ή στο ύψος των
κουφωμάτων για καλύτερη στατική αντοχή.
Τοιχοποιίες επένδυσης είναι οι τοιχοποιίες που συμπληρώνουν ως εξωτερικό ή
εσωτερικό πρόσθετο κέλυφος μιας τοιχοποιίας, συνδέονται μαζί της αφήνοντας
ενδιάμεσο διάκενο και εξυπηρετούν αισθητικούς ή λειτουργικούς σκοπούς.

Οι τοιχοποιίες του κελύφους ενός κτιρίου μπορούν να μονωθούν με τις ακόλουθες τεχνικές:
1. Θερμομόνωση της εσωτερικής πλευράς της εξωτερικής τοιχοποιίας. Το θερμομονωτικό
υλικό τοποθετείται στην πλευρά του εσωτερικού χώρου δημιουργώντας πολυκέλυφη
κατασκευή. Συνήθως, για προστασία του μονωτικού υλικού και για οπτικούς λόγους,
καλύπτεται εσωτερικά από επιπλέον στρώση από κάποιο στερεό δομικό υλικό όπως
γυψοσανίδα ή σοβά.
2. Θερμομόνωση της εξωτερικής πλευράς της εξωτερικής τοιχοποιίας. Το θερμομονωτικό
υλικό τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά και στερεώνεται στο κέλυφος του κτιρίου
δημιουργώντας πολυκέλυφη κατασκευή. Συνήθως, για προστασία του μονωτικού
υλικού και οπτικούς λόγους, τοποθετείται εξωτερικά επιπλέον στρώση από κάποιο
στερεό δομικό (επίχρισμα), αδιάβροχο υλικό, ή μεταλλικό φύλλο.
3. Θερμομόνωση στο διάκενο μεταξύ δύο τοίχων της εξωτερικής τοιχοποιίας. Το μονωτικό
υλικό τοποθετείται μεταξύ δύο δρομικών τοιχοποιιών δημιουργώντας μια σύνθετη
κατασκευή. Δεν απαιτείται επιπλέον προστασία, πέραν της εσωτερικής και εξωτερικής
στρώσης επιχρίσματος στην τοιχοποιία.
4. Χρήση βαριών θερμομονωτικών δομικών υλικών ως στοιχεία της τοιχοποιίας σε
μονοκέλυφη κατασκευή. Ο τοίχος του κελύφους κτίζεται με θερμομονωτικά τούβλα,
ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθους ή αντίστοιχης φύσης υλικά, που λόγω του της δομής,
του σχήματος και τρόπου κατασκευής του υλικού εξασφαλίζουν τις τιμές του
συντελεστή θερμικής διαπερατότητας που επιβάλλει ο κανονισμός θερμομόνωσης. Αν
τα βαριά θερμομονωτικά υλικά είναι στοιχεία τοιχοποιίας πλήρωσης, τότε η φέρουσα
τοιχοποιία πρέπει να μονωθεί κατάλληλα, δίνοντας επιπλέον σημασία στις
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θερμογέφυρες που πιθανόν να δημιουργηθούν. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση
θερμομονωτικού σοβά για την θερμομόνωση του τοίχου.
Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής θερμομόνωσης της τοιχοποιίας του
κελύφους παρουσιάζονται στον Πιν. 2.
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Πιν. 2: Σύγκριση μεθόδων θερμομόνωσης τοιχοποιίας.
Εσωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση

Θερμομόνωση στο διάκενο

Χρήση θερμομονωτικών
υλικών

δομικών

 Εκμεταλλεύεται
τη
θερμοχωρητικότητα των τοίχων
με αποτέλεσμα τη διατήρηση της
εσωτερικής θερμοκρασίας μετά
τη διακοπή της του κλιματισμού.
 Δεν
εμποδίζεται
η
ομαλή
λειτουργία
του
εσωτερικού
χώρου κατά την κατασκευή της
εσωτερικής θερμομόνωσης.
 Οι εξωτερικές επιφάνειες των
τοίχων προστατεύονται από τις
συστολές και διαστολές λόγω της
μεταβολής της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος.
 Εξασφαλίζεται
κάλυψη
των
θερμογεφυρών ιδιαίτερα στις
πλάκες
σκυροδέματος,
στα
δοκάρια και στις κολώνες.
 Στους νότιους ειδικά χώρους των
κτιρίων διατηρείται η θερμότητα
από το ηλιακό θερμικό κέρδος το
χειμώνα η οποία αποθηκεύεται
στους τοίχους από την εσωτερική
πλευρά.
 Δε
μειώνεται
ωφέλιμος
κατοικήσιμος χώρος.
 Δεν παρατηρείται συμπύκνωση
υδρατμών μέσα στον τοίχο κατά
τους χειμερινούς μήνες

 Πρακτικότερη
μέθοδος
θερμομόνωσης σε καινούργια
κτίρια
 Επιτρέπει
την
αποθήκευση
θερμότητας στα δομικά στοιχεία
 Μπορεί
να
τοποθετηθεί
ανακλαστική επιφάνεια στην
εσωτερική πλευρά
 Δεν επηρεάζεται/φθείρεται από
εξωτερικές παραμέτρους όπως
υγρασία, ακτινοβολία
 Μπορεί να γίνει μελλοντική
βελτίωση της θερμομόνωσης, είτε
εσωτερικά είτε εξωτερικά
 Μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε
τύπου αρχιτεκτονικό κέλυφος

 Δεν απαιτείται επιπλέον χρήση
θερμομόνωσης.
 Δεν
απαιτείται
επιπλέον
προστασία του θερμομονωτικού
υλικού
 Αν απαιτηθεί μπορεί να βελτιωθεί
ο
θερμομονωτικός
τους
χαρακτήρας με
επιπλέον
εσωτερική
ή
εξωτερική
θερμομόνωση.
 Κάλυψη των θερμογεφυρών, στα
κουφώματα.
 Έχει τη βέλτιστη αντισεισμική
συμπεριφορά
 Είναι η φθηνότερη επιλογή
 Εκμεταλλεύεται
τη
θερμοχωρητικότητα
της
τοιχοποιίας
 Επιτρέπει την αναπνοή των
τοίχων και μειώνει το σχηματισμό
συμπύκνωσης λόγω διάχυσης των
υδρατμών

Πλεονεκτήματα
 Θερμαίνεται πολύ γρήγορα ο
εσωτερικός χώρος
 Έχει μικρό χρόνο κατασκευής
 Αποτελεί φθηνότερη λύση σε
σχέση
με
την
εξωτερική
θερμομόνωση
 Δεν
απαιτείται
ιδιαίτερη
προστασία των μονωτικών από
τις εξωτερικές επιδράσεις.
 Έχει απλή κατασκευή
 Η κατασκευή μπορεί να γίνει
ανεξάρτητα από τις εξωτερικές
καιρικές συνθήκες
 Μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε
τύπου αρχιτεκτονικού κελύφους
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Μειονεκτήματα
 Περιορισμός εσωτερικού χώρου
 Μένει
ανεκμετάλλευτη
η
θερμοχωρητικότητα
του
εξωτερικού
τοίχου
με
αποτέλεσμα την ταχεία απώλεια
θερμότητας από αερισμό
 Δε λύνεται το πρόβλημα των
θερμογεφυρών.
 Τα δομικά στοιχεία κινδυνεύουν
από συστολές και διαστολές από
τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
 Κίνδυνος
ρηγματώσεων
και
εισροής βρόχινου νερού.
 Μικρό
πρόβλημα
στις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεων

 Καθυστερεί τη θέρμανση του
χώρου
λόγω
της
μεγάλης
θερμοχωρητικότητας των τοίχων
 Απαιτεί τη χρήση μεταλλικού
πλέγματος πριν την τοποθέτηση
του
επιχρίσματος
για
να
αποφευχθούν ρηγματώσεις
 Ακριβότερη σε σχέση με τη
θερμομόνωση της εσωτερικής
πλευράς του τοίχου.
 Δύσκολη
εφαρμογή
στην
περίπτωση που το κέλυφος έχει
πολλές αρχιτεκτονικές προεξοχές.
 Αδυναμία εφαρμογής σε κτίρια με
έντονο εξωτερικό μορφολογικό
ενδιαφέρον
όψεων,
πχ
διατηρητέα κτίρια
 Χρειάζεται ειδική προστασία των
υλικών διαφόρων στρώσεων για
προστασία από τις εξωτερικές
συνθήκες.

 Αυξημένος
κίνδυνος
αποσύνδεσης του εσωτερικού
τοίχου σε περίπτωση σεισμού
 Σε
περίπτωση
εισχώρησης
υγρασίας, είναι πολύ δύσκολη η
απομάκρυνσή της
 Δεν μπορεί να εφαρμοσθεί
πρακτικά
σε
υφιστάμενες
οικοδομές.
 Απαιτεί ειδική διαμόρφωση με
σκιννέττα
(περίδεσμους
ενίσχυσης) ή συνδετήρες.

 Μεταβολή θερμοχωρητικότητας
με την υγρασία. Ανάγκη πολύ
καλής προστασίας από υγρασία.
 Εμφάνιση θερμογεφυρών στα
σημεία ένωσης με κολώνες και
δοκούς.
 Πρόβλημα
ανάρτησης
αντικειμένων
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4.2 Δαπέδο
Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δάπεδο ενός κτιρίου αφορά δάπεδα που είναι σε άμεση
επαφή με το έδαφος ή δάπεδα που γειτνιάζουν με ανοικτό χώρο (πυλωτή), θερμαινόμενο
χώρο (πολυκατοικίες) ή μη θερμαινόμενο χώρο (πάνω από γκαράζ). Επιπλέον μπορεί να είναι
υφιστάμενη κατασκευή ή καινούργια κατασκευή. Γενικά κατά τη μελέτη θερμομόνωσης, ο
τύπος του δαπέδου καθορίζει και τον τύπο θερμομόνωσης, το απαιτούμενο πάχος και
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού που θα τοποθετηθεί, καθώς και την επιπλέον
απαίτηση υγρομόνωσης.
Το δάπεδο του κτιρίου μπορεί να μονωθεί με τις ακόλουθες τεχνικές:
1. Θερμομόνωση εντός της πλάκας του δαπέδου. Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται
σε ενδιάμεση στρώση της πλάκας δημιουργώντας μια σύνθετη κατασκευή. Δεν
απαιτείται επιπλέον προστασία, πέραν της εσωτερικής και εξωτερικής στρώσης
επιχρίσματος.
2. Θερμομόνωση της εξωτερικής πλευράς μόνο σε περίπτωση υπερυψωμένου δαπέδου.
Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά είτε στερεώνοντάς το
απευθείας στην πλάκα είτε με χρήση γυψοσανίδων.
3. Θερμομόνωση πάνω από την πλάκα στο εσωτερικό του δαπέδου. Εφαρμόζεται σε
υφιστάμενες κατασκευές και τοποθετείται πάνω από το υφιστάμενο δάπεδο.
4. Θερμομόνωση κάτω από το παρκέ (ξύλινο δάπεδο). Το μονωτικό υλικό τοποθετείται
μεταξύ των οδηγών του παρκέ δημιουργώντας μια σύνθετη κατασκευή.
Πρέπει να τονισθεί ότι η τοποθέτηση της θερμομόνωσης δεν πρέπει να επηρεάζει της
απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά με την κατασκευή του δαπέδου (ελάχιστος χρόνος πήξηςστεγνώματος, οπλισμός, αραίωση υλικών, υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ).

4.3 Οροφή
Ανάλογα με την κατασκευή της, η οροφή του κτιρίου μπορεί να:




Αποτελεί το κέλυφος του κτιρίου (δώμα ή επικλινής στέγη). Σε περίπτωση δώματος,
μπορεί να είναι προσβάσιμο ή μη προσβάσιμο.
Βρίσκεται σε επαφή με κλιματιζόμενο χώρο, συνήθως σε πολυκατοικίες ή
διπλοκατοικίες.
Βρίσκεται σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, συνήθως στην περίπτωση στέγης που
καλύπτει μη κλιματιζόμενο χώρο, προσβάσιμο ή μη.

4.3.1 Δώμα
Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα ενός κτιρίου αφορά την πάνω οριζόντια επιφάνεια
του κελύφους ενός κτιρίου, η οποία δέχεται εντονότερα τα καιρικά φαινόμενα. Λόγω των
έντονων αυτών φαινομένων, η επιφάνεια καταπονείται και προκαλούνται φθορές όπως
αποκολλήσεις υλικών, φουσκώματα στις στρώσεις, πρόωρη γήρανση των στεγανοποιητικών
και θερμομονωτικών υλικών, θραύσεις και ρηγματώσεις. Συνήθως οι φθορές που
παρατηρούνται οφείλονται στην ελλιπή, κακή ή πλημμελή προστασία της επιφάνειας, κυρίως
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κατά τη φάση της κατασκευής. Για να αποφευχθούν τα περισσότερα από αυτά τα
προβλήματα, πέραν από την ορθή τεχνική στην εφαρμογή, απαιτείται η συνεχής συντήρηση
και προστασία του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτή η παράμετρος πρέπει να
τονιστεί ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες και χρήστες των κτιρίων.
Η θερμομόνωση ενός δώματος μπορεί να εφαρμοσθεί εξωτερικά με το συμβατικό τρόπο,
εξωτερικά με τον αντεστραμμένο τρόπο ή εσωτερικά κάτω από την πλάκα. Σε αυτή την
περίπτωση, μπορεί να εφαρμοσθεί απευθείας στην πλάκα ή με ψευδοτάβανο. Εναλλακτικά
μπορούν να καθοριστούν επιπλέον κατηγορίες όπως βατά, επισκέψιμα ή φυτεμένα δώματα,
που όμως δεν αλλάζουν τον τρόπο εφαρμογής της θερμομόνωσης. Όλες οι μέθοδοι μπορούν
να εφαρμοσθούν τόσο σε καινούργια όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι αν η θερμομόνωση εφαρμοσθεί εσωτερικά, κάτω από τη
φέρουσα πλάκα σκυροδέματος (κατασκευή ψυχρής οροφής), η πλάκα παραμένει συνεχώς
ψυχρή με πιθανό αποτέλεσμα τη συμπύκνωση υδρατμών ενώ εκτίθεται συνεχώς στις
μεταβολές της θερμοκρασίας, με κίνδυνο ρηγμάτωσης και πρόωρης φθοράς. Επιπλέον, ο
χώρος κάτω από την πλάκα δεν εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα της πλάκας για
αποθήκευση θερμότητας. Η εσωτερική θερμομόνωση χρησιμοποιείται σε κτίρια γραφείων ή
καταστήματα που υπάρχουν πολλές απώλειες λόγω αερισμού και απαιτείται γρήγορος
κλιματισμός του χώρου.
Στην περίπτωση που η θερμομόνωση εφαρμόζεται εξωτερικά, πάνω από την πλάκα,
επιτυγχάνεται διατήρηση της θερμοκρασίας στο χώρο και μετά τη διακοπή της θέρμανσης
λόγω της θερμοχωρητικότητας της πλάκας. Επίσης, προστατεύεται η εξωτερική πλάκα από
συστολές και διαστολές από τις εξωτερικές θερμοκρασιακές μεταβολές. Απαιτείται όμως
προσοχή στην κατασκευή σε συνδυασμό με τη στεγάνωση.
Οι κύριες στρώσεις που τοποθετούνται κατά την κατασκευή του θερμομονωμένου δώματος
είναι η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, το θερμομονωτικό υλικό, το υλικό
υγρομόνωσης/στεγανοποίησης, η στρώση κλίσεων καθώς και όλα τα απαραίτητα επιχρίσματα
και η τελική επικάλυψη.
Η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος είναι η στρώση που φέρει όλες τις δυνάμεις και συγκρατεί
τα υπόλοιπα δομικά υλικά της μόνωσης.
Το θερμομονωτικό υλικό προσφέρει τη θερμομόνωση του κελύφους.
Το υλικό στεγανοποίησης προστατεύει όλα τα στρώματα που βρίσκονται κάτω από αυτό από
τα νερά που βρίσκονται πάνω από αυτό. Συνήθως αφορά νερά της βροχής αλλά επίσης και για
τυχόν διαρροές από σωληνώσεις ή ντεπόζιτα νερού στην ταράτσα. Χρησιμοποιούνται κυρίως
είτε ασφαλτικά φύλλα (ρευστά ή σχηματοποιημένα), συνθετικά πλαστικά φύλλα και εποξικά
υλικά. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα είναι τα σχηματοποιημένα ασφαλτικά (ασφαλτόπανα) ή
για μικρότερο κόστος τα ρευστά ασφαλτικά.
Η στρώση κλίσεων κατασκευάζεται από ελαφροσκυρόδεμα πάνω από την πλάκα και
δημιουργεί κλίσεις 2-3% με σκοπό να οδηγούνται τα νερά προς τις υδρορροές (χολέτρες). Το
ελάχιστο ύψος είναι 4cm ενώ το μέγιστο διαμορφώνεται ανάλογα με το μήκος της πλάκας και
την απαιτούμενη κλίση.
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Επιπλέον, για βέλτιστη απομάκρυνση των συμπυκνωμένων υδρατμών, μπορούν να
τοποθετηθούν εξαεριστήρες που να απομακρύνουν τους συμπυκνωμένους υδρατμούς.
Εξαεριστήρες απαιτούνται σε χώρους με πολύ ψηλή υγρασία (λουτρά, κολυμβητήρια,
κουζίνες) και σε χώρους με σχετικά ψηλή υγρασία που έχουν όμως μεγάλη θερμοκρασιακή
διαφορά από το περιβάλλον (αυτό εφαρμόζεται κυρίως στις βόρειες χώρες).
4.3.2 Στέγη
Στους κανονισμούς θερμομόνωσης, η στέγη διαχωρίζεται από το δώμα αν έχει κλίση πέραν
των 30o, ενώ συνήθως δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση. Το εξωτερικό κέλυφος της στέγης μπορεί
αποτελείται από κεραμίδια (κυρίως σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες) ή πάνελ
αλουμινίου (κυρίως σε βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες). Λόγω της εξωτερικής τους θέσης και
κλίσης, οι στέγες δέχονται πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τους έντονους ανέμους,
αλλά προστατεύουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις στρώσεις υγρομόνωσης και
θερμομόνωσης που καλύπτουν.
Οι στέγες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
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Ξύλινη στέγη που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου και καλύπτεται με
κεραμίδια. Η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί είτε εξωτερικά, πάνω από τα ξύλινα
δοκάρια ώστε να υπάρχει οπτική επαφή, ενδιάμεσα των δοκαριών, ή κάτω από τα
δοκάρια. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό τελικό
αποτέλεσμα, μπορεί να είναι εμφανής η θερμομόνωση ή να καλυφτεί από πλάκες
ξύλου ή γυψοσανίδες.
Στέγη από μπετόν που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου και καλύπτεται
με κεραμίδια. Η θερμομόνωση εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά της πλάκας ή στην
εσωτερική, με αντίστοιχες μεθόδους όπως του δώματος.
Στέγη που καλύπτει μη θερμαινόμενο, εσωτερικό χώρο και διαχωρίζεται από τον
εσωτερικό χώρο με οριζόντιο δομικό στοιχείο (πλάκα σκυροδέματος ή ψευδοτάβανο).
Η στέγη μπορεί να είναι ξύλινη, μεταλλική ή από μπετόν. Συνήθως όταν η πλάκα είναι
από μπετόν, η στέγη είναι ξύλινη ή μεταλλική. Ο εσωτερικός χώρος μπορεί να είναι
προσβάσιμος και να χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Η εφαρμογή της
θερμομόνωσης μπορεί να γίνει στον ενδιάμεσο χώρο και εξαρτάται από την
προσβασιμότητα και τη χρήση του χώρου.
Βιομηχανική στέγη από πάνελ που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου.

Θερμοπρόσοψη

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικές τεχνικές για θερμοπρόσοψη
(εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους) του κτιρίου που αφορούν:





Την τοιχοποιία
Το δώμα
Τη στέγη
Το δάπεδο
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5.1 Τοιχοποιία
Οι τεχνικές οδηγίες που ακολουθούν αφορούν γενικές οδηγίες που εφαρμόζονται σε όλα τα
θερμομονωτικά υλικά. Πριν την τοποθέτηση κάθε τύπου θερμομόνωσης συνιστάται η
λεπτομερής ανάγνωση των τεχνικών προδιαγραφών του υλικού και των τεχνικών οδηγιών
εφαρμογής που δίνει ο κατασκευαστής του υλικού.
5.1.1 Υφιστάμενη τοιχοποιία
Η έννοια της υφιστάμενης τοιχοποιίας αφορά υφιστάμενες κατασκευές καθώς και νέες
κατασκευές στις οποίες η τοποθέτηση της θερμομόνωσης γίνεται αφού ολοκληρωθεί η
κατασκευή ολόκληρης της εξωτερικής τοιχοποιίας (φέρουσας και πλήρωσης). Συνήθως, αφορά
την εφαρμογή θερμομόνωσης σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, αλλά μπορεί να
εφαρμοσθεί μόνο στις φέρουσες τοιχοποιίες από μπετόν (ή κολώνες/δοκούς) όταν η
τοιχοποιία πλήρωσης είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικά τούβλα ή
ελαφροτσιμεντόλιθους.
Προετοιμασία εφαρμογής
Πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης απαιτείται να γίνουν κάποιες προπαρασκευαστικές
ενέργειες που θα προετοιμάσουν το υπόστρωμα για την εφαρμογή του υλικού.
Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μηχανολογικές και
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πριν την έναρξη της εφαρμογής της θερμομόνωσης, να γίνει
έλεγχος διαρροών σε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και να έχουν τοποθετηθεί όλες οι
κάσες των κουφωμάτων.
Σε υφιστάμενα κτίρια, όλες οι ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια πρέπει να αφαιρεθούν και να προεκταθούν σε
μήκος τουλάχιστον 2 εκατοστά από το πάχος της θερμομόνωσης (συνυπολογίζοντας το πάχος
των επιχρισμάτων). Οι εργασίες περιλαμβάνουν:






Βρύσες και σωλήνες νερού χρήσης, δικτύου θέρμανσης και αποχέτευσης
Σωληνώσεις κλιματιστικών, κομπρεσόροι κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου,
εξωτερικά φουγάρα τζακιών ή σόμπας
Ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια ασθενών σημάτων, καλωδιακές κεραίες, λαμπτήρες
περιμετρικού φωτισμού.
Βάσεις από τέντες, πέργκολες
Μεταλλικές ή μαρμάρινες προεκτάσεις της ποδιάς των παραθύρων

Σε περίπτωση που πρέπει να εγκιβωτιστούν τα καλώδια πρέπει να γίνει από την αρχή
πρόβλεψη. Όλες οι εγκαταστάσεις στο υπόστρωμα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί και να έχουν
σφραγιστεί προσεκτικά όλα τα ανοίγματα που έχουν προκύψει από αυτές. Δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση εξωτερικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τις απαραίτητες διανοίξεις (π.χ. γραμμές
για εξωτερικό φωτισμό και εξωτερικές βρύσες) για να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες. Όλοι οι
αρμοί και οι εσοχές στο υπόστρωμα από την αφαίρεση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
πρέπει να έχουν σφραγιστεί προσεκτικά. Οι διανοίξεις πρέπει να έχουν προβλεφθεί κατά
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τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται συνδέσεις και καταλήξεις που να αντέχουν στη
βροχόπτωση σε μόνιμη βάση.
Πρέπει να γίνει προσεκτικός οπτικός και μηχανικός έλεγχος του υφιστάμενου υποστρώματος.
Η τοιχοποιία πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής πρόσφυση
των πλακών κατά την αρχική τους τοποθέτηση. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:











Ιδιαίτερα βρώμικες τοιχοποιίες (σκόνες, ρύποι, λάδια, κτλ.) θα πρέπει να καθαριστούν
προσεκτικά με κατάλληλη μέθοδο.
Ιδιαίτερα λείες επιφάνειες που έχουν χαμηλή απορροφητικότητα θα πρέπει να
αποξεσθούν ώστε να έχει καλύτερη πρόσφυση το αστάρι σε περίπτωση που θα
χρησιμοποιηθεί, ή η ειδική κόλλα που παρέχει η εταιρεία.
Πρέπει να γίνει έλεγχος της ικανότητάς του υποστρώματος να φέρει φορτία καθώς
επίσης και έλεγχος των επιφανειών του μπετόν και των τούβλων για τη σταθερότητά
τους. Εάν κρίνεται απαραίτητο γίνεται δοκιμή του υποστρώματος ως προς την
καταλληλότητά του. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ενεργές ρωγμές και οι
στατικές ρωγμές του υποστρώματος έχουν επισκευαστεί.
Τα επιχρίσματα και οι βαφές σε σοβατισμένες ή βαμμένες επιφάνειες πρέπει να
ελέγχονται για τη σταθερότητά τους. Σε περίπτωση τοπικών ή γενικότερων
προβλημάτων απαιτείται είτε άριστη εξυγίανση των προβλημάτων του υποστρώματος
ή επιπρόσθετη μηχανική στερέωση του συστήματος.
Τυχόν εμφάνιση άλγης ή μυκήτων επιβάλλει ειδική προεργασία με καλό καθαρισμό της
τοιχοποιίας και εφαρμογή κάποιου αντιμουχλικού (συνήθως διατίθεται από την
εταιρεία του μονωτικού) χωρίς να είναι απαραίτητο να πλυθεί κατόπιν η επιφάνεια.
Το υπόστρωμα δεν πρέπει να εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας. Σε
παλαιές κατασκευές πρέπει να έχουν αντιμετωπιστεί τα αίτια για την ανερχόμενη
υγρασία, αλάτων κ.α. και η τοιχοποιία έχει στεγνώσει επαρκώς.
Σε περίπτωση που υπάρχουν σαθρά σημεία, αυτά θα πρέπει να αποξηλωθούν και να
αποκατασταθούν με τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα
Γίνεται έλεγχος καθετότητας της επιφάνειας με αλφάδι και γίνεται κατάλληλη
διαμόρφωση με επίχρισμα.

Τέλος, η προστασία όλων των επιφανειών που δεν πρόκειται να επικαλυφθούν (όπως
καταλήξεις στεγών, γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο, ποδιές παραθύρων, πλάκες πεζοδρομίου) με
κατάλληλα καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το
θερμομονωτικό υλικό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών είναι επιβεβλημένη.
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της φάσης εφαρμογής, στεγνώματος και σκλήρυνσης θα πρέπει
γενικά να αποφεύγονται ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι συνθήκες που απαιτούνται
είναι:



Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του υποστρώματος και των υλικών πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 30°C.
Η μέγιστη σχετική υγρασία να είναι έως 90%
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Να μην υπάρχει μεγάλη διακύμανση των καιρικών συνθηκών σε μικρή χρονική περίοδο
π.χ. διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ταχύτητας ανέμου και άμεσης ηλιακής
ακτινοβολίας μπορούν να μεταβάλλουν τις ιδιότητες εφαρμογής.
Χρήση χλιαρού νερού θερμοκρασίας έως 30°C κατά την εφαρμογή. Κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες να δίνεται σημασία στη θερμοκρασία του νερού αν προέρχεται
από ντεπόζιτο/δεξαμενή ή λάστιχο νερού που δεν σκιάζονται.
Πρέπει να αποφεύγεται η πραγματοποίηση των εργασιών υπό βροχή, ακόμα και υπό
προστασία της κατασκευής λόγω της αυξημένης σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας
που επηρεάζει το στέγνωμα της κόλλας και τη σκλήρυνση των επιχρισμάτων.
Η επιφάνεια εφαρμογής του θερμομονωτικού υλικού πρέπει να προστατεύεται από
έντονους ανέμους που μπορούν να σκληρύνουν έντονα το επίχρισμα προκαλώντας
ρωγμές καθώς επίσης και να προκαλέσουν δυσκολίες στην εφαρμογή
Να αποφεύγεται η εφαρμογή του υλικού εάν υπάρχει πρόβλεψη για βροχή, παγετό,
καύσωνα ή δυνατούς ανέμους τις επόμενες 48 ώρες.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιτευχθούν οι απαιτούμενες συνθήκες πρέπει να ληφθούν
πρόσθετα μέτρα, π.χ. σκίαση μέσω κατάλληλων καλυμμάτων σκαλωσιών, κατάβρεξη κλπ.
Τοποθέτηση οδηγού στήριξης
Η εγκατάστασης της θερμομόνωσης αρχίζει με την τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού
στήριξης ο οποίος μπορεί να διατίθεται από την εταιρεία κατασκευής του υλικού της
θερμομόνωσης. Ο οδηγός είναι μια μεταλλική λάμα από αλουμίνιο σχήματος Γ ή
αντεστραμμένου Π (Εικόνα 24). Ανάλογα με το πάχος της θερμομόνωσης που θα
εγκατασταθεί, επιλέγεται κατάλληλο πάχος οδηγού. Ο οδηγός τοποθετείται περιμετρικά της
βάσης του κτιρίου, παράλληλα με το έδαφος. Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει διαμορφωμένο
νεροσταλάκτη τοποθετείται σε μικρή απόσταση από το έδαφος και στη συνέχεια το διάκενο
σφραγίζεται με μονωτικό υλικό για αποφυγή διείσδυσης νερού.
Ο οδηγός στερεώνεται προσεκτικά με κοινά καρφιά ή βίδες πάνω στην τοιχοποιία και
ελέγχεται με αλφάδι ως προς την επιπεδότητα. Ο αριθμός των στηρίξεων ανά τρέχων μέτρο
εξαρτάται από το βάρος και πάχος της μόνωσης καθώς επίσης και από το υλικό της
τοιχοποιίας και καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Μεταξύ των διαδοχικών οδηγών πρέπει
να αφήνεται μικρό διάκενο (2-3mm) για τις διαστολές, ενώ ενώνονται με κλιπ που διατίθενται
από τον κατασκευαστή (Εικόνα 32). Σε περίπτωση που η επιφάνεια της τοιχοποιίας είναι
ανώμαλη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποστάτες για ρύθμιση της απόστασης οδηγούτοίχου (Εικόνα 25).
Τα γειτονικά τεμάχια ενώνονται με ειδικούς συνδέσμους/clips ενώ για τις γωνίες αν δεν
διατίθεται ειδικό τεμάχιο πρέπει να κοπούν σε γωνία 45ο (Εικόνα 33).
Ο οδηγός χρησιμοποιείται αφενός ως βάση για την εγκατάσταση της πρώτης σειράς των
θερμομονωτικών πλακών και αφετέρου ως φράγμα στην υγρασία του εδάφους προς τη
θερμομόνωση.
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Εικόνα 32: Τοποθέτηση οδηγού στήριξης με αποστάτες στον τοίχο και ένωση δύο διαδοχικών
οδηγών με κλιπ.

Εικόνα 33: Τοποθέτηση οδηγού στήριξης σε γωνιές.
Τοποθέτηση και στερέωση θερμομονωτικών πλακών
Η στερέωση των πλακών στο υπόστρωμα κατά την τοποθέτηση γίνεται με ειδική συγκολλητική
ουσία (κόλλα) κατάλληλη για τον τύπο του υλικού βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή και
στη συνέχεια συνήθως απαιτείται επιπλέον στερέωση με θερμομονωτικά βύσματα.
Σε επιφάνειες ιδιαίτερα λείες με χαμηλή απορροφητικότητα, απαιτείται αστάρωμα της
επιφάνειας με ειδικό αστάρι που διαθέτει ο κατασκευαστής.
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Η προετοιμασία (ανάμειξη, ανάδευση κλπ) της κόλλας γίνεται πριν την έναρξη της εφαρμογής
των πλακών βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. Αυτό ισχύει και για τις κόλλες υπό μορφή
πάστας. Η διάστρωση της κόλλας μπορεί να γίνει είτε μηχανικά είτε με το χέρι. Όποια τεχνική
και αν ακολουθηθεί είναι σημαντικό σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει κυκλοφορία αέρα
μεταξύ της πλάκας και του υποστρώματος καθώς επίσης η πλάκα να συγκρατείται
ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνειά της. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται τυχόν αποκόλληση
της πλάκας ή φούσκωμα της πλάκας στο κέντρο ή στις άκρες.
Σε περίπτωση που θα γίνει διάστρωση με το χέρι, διαστρώνεται μια συνεχής λωρίδα
κατάλληλου πλάτους σε όλη την περιφέρεια της πλάκας και στη συνέχεια, ανάλογα με τις
διαστάσεις της πλάκας, διαστρώνονται κατάλληλα σημεία στο εσωτερικό της (Εικόνα 34). Σε
περίπτωση μηχανικής διάστρωσης, γίνεται καθολική εφαρμογή της τσιμεντοειδούς κόλλας
πάνω στη θερμομονωτική πλάκα με οδοντωτή σπάτουλα. Η ποσότητα της κόλλας που θα
χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το βάρος της πλάκας και την τραχύτητα της επιφάνειας
πλάκας- υποστρώματος. Γενικά, η συγκολλητική ουσία πρέπει να καλύπτει το 30-50% της
συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

Εικόνα 34: Διάστρωση κόλλας σε θερμομονωτικές πλάκες.
Η τοποθέτηση των πλακών ξεκινά πάντα από μια γωνιά στο κάτω μέρος του κτιρίου. Σε
περίπτωση που οι πλάκες διαθέτουν πατούρα, αφαιρείται η πατούρα από την πρώτη οριζόντια
σειρά ώστε να μην δημιουργηθούν θερμογέφυρες. Αν οι θερμομονωτικές πλάκες διαθέτουν
οριζόντιες γραμμώσεις, αυτές τοποθετούνται κατακόρυφα ώστε να απομακρύνουν το
συμπυκνωμένο νερό από την επιφάνειά τους.
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Εικόνα 35: Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στον οδηγό.
Οι πλείστοι κατασκευαστές διαθέτουν γωνιακά προφίλ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως
οδηγοί για τις υπόλοιπες πλάκες. Σε περίπτωση που τα γωνιακά προφίλ έχουν διαφορετικό
μήκος πλευρών, η μεγάλη πλευρά τοποθετείται εναλλάξ στις δύο πλευρές της γωνιάς (Εικόνα
36). Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία συνεχόμενων κατακόρυφων αρμών και
δημιουργείται κατάλληλος κατακόρυφος οδηγός για την τοποθέτηση των πλακών. Δεν
τοποθετούνται από την αρχή προφίλ σε όλες τις γωνιές επειδή μπορεί να υπάρχει μικρή
υψομετρική διαφορά μεταξύ των γωνιών του κτιρίου.
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Εικόνα 36: Τοποθέτηση γωνιακών θερμομονωτικών προφίλ.
Στη συνέχεια τοποθετείται η πρώτη οριζόντια σειρά πλακών και οι υπόλοιπες σειρές, από κάτω
προς τα πάνω, κολλητά η μια με την άλλη (Εικόνα 37, Εικόνα 38). Οι αρμοί μεταξύ δύο
γειτονικών πλακών πρέπει να είναι ελάχιστοι σε πάχος και να μην ξεπερνούν το 1,5mm.
Η τοποθέτηση των πλακών στο υπόστρωμα, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μη
δημιουργείται συνεχόμενος κατακόρυφος αρμός (ο σωστός τρόπος εφαρμογής είναι ο ίδιος με
τον τρόπο κατασκευής μιας τοιχοποιίας από τούβλα), δηλαδή η κάθε νέα σειρά πλακών πρέπει
να είναι μετατοπισμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίπου 30-50% (Εικόνα 37, Εικόνα 38).
Αν οι πλάκες διαθέτουν πατούρες πρέπει η πρώτη σειρά να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε
η κάθε νέα σειρά να ακουμπά στην προηγούμενη και να μην πρέπει να διεισδύσει στο
διάκενο.
Στο τέλος της κάθε πλευράς του υποστρώματος τοποθετείται το γωνιακό προφίλ. Σε
περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν διαθέτει γωνιακά προφίλ, θα πρέπει να δοθεί σημασία
στο τέλειωμα των πλακών στη γωνιά του κτιρίου (Εικόνα 37) αφήνοντας επιπλέον κατάλληλο
μήκος ώστε να καλυφθεί η ακμή που εξέχει από την άλλη πλευρά και να διαμορφωθεί
κατάλληλα η άκρη της πλάκας (με κοπίδι). Αντίστοιχη τοποθέτηση γίνεται και σε περίπτωση
ύπαρξης οριζόντιων προεξοχών (προβόλων) κάθετων στην τοιχοποιία.
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Εικόνα 37: Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στις ακμές του κτιρίου

Εικόνα 38: Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών.
Γενικά πρέπει να τοποθετούνται ολόκληρες πλάκες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται κομμάτια μικρότερα των 15cm ενώ γενικά πρέπει να αποφεύγεται η
τοποθέτηση κομμένων πλακών στις γωνίες του κτιρίου.
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Οι πλάκες που τοποθετούνται στα ανοίγματα του κτιρίου δεν πρέπει να αποτελούν συνέχεια
των ακμών των ανοιγμάτων. Οι πλάκες στη γωνία του ανοίγματος πρέπει να εξέχουν και να
αποκόπτονται κατάλληλα (Εικόνα 39).

Εικόνα 39: Ορθή εφαρμογή θερμομονωτικών πλακών στα ανοίγματα.
Κατά την τοποθέτηση των πλακών, οι πλάκες πιέζονται σταθερά ώστε να επιτευχθεί καλή
πρόσφυση και καθετότητα των πλακών. Τυχόν περίσσεια κόλλας από το πλάι της πλάκας
πρέπει να αφαιρείται ώστε να μη δημιουργούνται θερμογέφυρες. Μετά την τοποθέτηση κάθε
νέας πλάκας ελέγχεται με αλφάδι η καθετότητά της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε
κάποιο σημείο οι πλάκες δεν εφαρμόσθηκαν καλά, γίνεται στοκάρισμα της επιφάνειας με την
κόλλα ώστε να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες.
Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των πλακών και παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για
τη σύσφιξη της κόλλας (συνήθως 24 ώρες) ώστε να αποκτήσει τις τελικές της αντοχές
ακολουθεί φρεζάρισμα των πλακών όπου απαιτείται και τοποθέτηση των ειδικών βυσμάτων.
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Τα βύσματα στήριξης πρέπει να εφαρμόζονται στο απαραίτητο βάθος και σε συμπαγή δομικά
στοιχεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των βυσμάτων.
Το μήκος των βυσμάτων επιλέγεται συνυπολογίζοντας το πάχος της θερμομόνωσης, της
κόλλας και του σοβά, καθώς επίσης και του υλικού του υποστρώματος. Το ελάχιστο βάθος του
βύσματος στο υπόστρωμα είναι 15mm.
Ο αριθμός των βυσμάτων που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από το μέγεθος της
θερμομονωτικής πλάκας. Τοποθετούνται βύσματα σε κάθε γωνιά της πλάκας ώστε να πατούν
πάνω σε τρεις πλάκες ταυτόχρονα (Εικόνα 39, Εικόνα 40) και αντίστοιχα στην εσωτερική
επιφάνεια της πλάκας. Σε ψηλότερα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται περισσότερα βύσματα
λόγω της μεγαλύτερης έντασης του ανέμου.

Εικόνα 40: Εφαρμογή θερμομονωτικών βυσμάτων σε ένωση τριών πλακών
Οι τρύπες που θα τοποθετηθούν τα βύσματα πρέπει να ανοίγονται κάθετα, αλλιώς οι ροδέλες
από τα βύσματα θα εξέχουν. Πάντα πρέπει να δημιουργείται με κατάλληλο ρούτερ υποδοχή
τοποθέτησης του βύσματος που στη συνέχεια θα καλυφτεί με τάπα ίδιας ποιότητας με το
θερμομονωτικό υλικό. Οι τρύπες συνιστάται να ανοίγονται 1cm πιο βαθιά από το σωστό
βάθος για να μπορεί να αντιμετωπισθεί η περίπτωση της σκόνης.
Κατά τη κάλυψη του βύσματος με χρήση θερμομονωτικών ταπών, η κεφαλή του βύσματος
εισέρχεται μέσα στο θερμομονωτικό υλικό, σε κατάλληλο βάθος ώστε να καλυφθεί από την
τάπα (Εικόνα 22, Εικόνα 41). Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν τάπες, η μηχανική
στήριξη θα δημιουργήσει θερμογέφυρες και θα αυξήσει θερμοπερατότητα των τοίχων.
Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της επιφάνειας της θερμομόνωσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι
όλες οι πλάκες έχουν ενωθεί απόλυτα και ισοπεδωθεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρμοί, το
κενό θα γεμισθεί με αφρό πολυουρεθάνης. Τέλος, όλη η επιφάνεια πρέπει να λειανθεί για να
γίνει επίπεδη και να αφαιρεθούν τυχόν σκόνες ή ανωμαλίες.
Σε περίπτωση κατασκευής καμπύλων επιφανειών η τοποθέτηση διαφοροποιείται ανάλογα με
την καμπυλότητα της επιφάνειας. Σε περίπτωση μικρής καμπυλότητας, μπορούν να κοπούν
στη διατομή τους οι πλάκες σε σχήμα V, δίνοντας την κλίση της επιφάνειας και στερεώνοντάς
τους με περισσότερα βύσματα ώστε να διατηρηθεί η καμπύλη. Σε περίπτωση μεγαλύτερης
καμπυλότητας, οι θερμομονωτικές πλάκες κόβονται σε λωρίδες και τοποθετούνται με
κατάλληλο τρόπο ώστε να ακολουθούν την καμπύλη. Σε αυτή την περίπτωση δεν
χρησιμοποιούνται βύσματα για στερέωση των λωρίδων. Σε κάθε περίπτωση, μετά το τέλος της
τοποθέτησης, όλοι οι αρμοί γεμίζονται με μονωτικό αφρό και αφού στεγνώσει η επιφάνεια,
λειαίνεται ώστε να εξομαλυνθεί. Η τελική μορφή θα δοθεί στην τελική επίστρωση.
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Εικόνα 41: Εφαρμογή θερμομονωτικών βυσμάτων στο σωστό βάθος αγκίστρωσης.
Επιχρίσματα προστασίας - Υαλόπλεγμα
Μετά την τοποθέτηση των βυσμάτων εφαρμόζονται δύο στρώσεις επιχρίσματος πάνω στις
θερμομονωτικές πλάκες. Το πρώτο επίχρισμα αποτελεί τη βάση στην οποία θα τοποθετηθεί το
πλέγμα στήριξης (υαλόπλεγμα) των πλακών (Εικόνα 23). Το πλέγμα προσφέρει προστασία στη
θερμομόνωση κατά των εξωτερικών τάσεων λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας και του
ανέμου καθώς και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Το πλέγμα θα διατηρήσει το τελικό
επίχρισμα συνεχές και χωρίς ρηγματώσεις. Το πλέγμα τοποθετείται πάντα μετά την
τοποθέτηση των βυσμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενώ φαινομενικά επιτυγχάνεται καλύτερη
στερέωση του πλέγματος, στα σημεία που αγγίζουν οι ροδέλες στο πλέγμα θα εμφανιστούν
ρηγματώσεις στο τελικό επίχρισμα.
Το επίχρισμα στο οποίο θα τοποθετηθεί το πλέγμα διατίθεται από τον κατασκευαστή.
Συνήθως χρησιμοποιείται η κόλλα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τοποθέτηση των πλακών
στο υπόστρωμα. Το επίχρισμα απλώνεται σε όλη την επιφάνεια της μόνωσης
χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα. Το πλάτος της κάθε στρώσης πρέπει να είναι
μεγαλύτερο από το πλάτος του πλέγματος που θα εφαρμοσθεί.
Το υαλόπλεγμα τοποθετείται πριν στεγνώσει η κόλλα, πιεζόμενο ελαφρά μέσα στην κόλλα. Το
πλέγμα τοποθετείται από πάνω προς τα κάτω και κάθε νέο φύλλο πλέγματος πρέπει να
αλληλοεπικαλύπτεται με το διπλανό του κατά 10cm (Εικόνα 42).
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Εικόνα 42: Αλληλοεπικάλυψη υαλοπλέγματος.
Για καλύτερη αντοχή του συστήματος, στις γωνίες του κτιρίου καθώς και στις προεξοχές και
στα ανοίγματα τοποθετούνται ειδικά κομμάτια γωνιακού πλέγματος (γωνιόκρανα) που
στηρίζουν τις θερμομονωτικές πλάκες (Εικόνα 26).

Εικόνα 43: Γωνιόκρανο με νεροσταλάκτη.
Οι γωνίες των παραθύρων θα πρέπει να ενισχυθούν επιπλέον με κομμάτια πλέγματος που θα
τοποθετούνται διαγωνίως προς τις προεκτάσεις τους. Έτσι αποφεύγονται οι πολύ
συνηθισμένες στα σημεία αυτά ρηγματώσεις. Στις οριζόντιες προεξοχές μπορούν να
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τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια πλέγματος με ενσωματωμένο νεροσταλάκτη (Εικόνα 43). Ειδικά
για την τοποθέτηση του πλέγματος στα ανοίγματα των κουφωμάτων, διατίθενται γωνιακά
προφίλ πλέγματος με ενσωματωμένη αυτοδιογκούμενη ταινία για γρηγορότερη και καλύτερη
τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει το υαλόπλεγμα να αλληλεπικαλύπτεται με αυτό της
κύριας επιφάνειας. Στη βάση της οικοδομής, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αντοχής
μπορεί να τοποθετηθεί διπλή στρώση υαλοπλέγματος.
Μετά την τοποθέτηση του, το πλέγμα επιστρώνεται με σπάτουλα ώστε να είναι πλήρως
βυθισμένο στην κόλλα. Γενικά θα πρέπει να τοποθετείται στο μέσο της κόλλας και να μην
βρίσκεται ούτε στην επιφάνεια ούτε όμως και σε επαφή με το θερμομονωτικό υλικό. Το
υαλόπλεγμα πρέπει να στρωθεί με προσοχή ώστε να μη σχηματίζει φουσκώματα ή πτυχές
(αναδιπλώσεις). Η σπάτουλα πρέπει να τραβιέται αργά και με προσοχή από πάνω προς τα
κάτω (Εικόνα 44).

Εικόνα 44: Επίστρωση πλέγματος με σπάτουλα .
Τέλος, όταν στεγνώσει πλήρως η κόλλα (2-7 μέρες) τοποθετείται το τελικό επίχρισμα. Συνήθως
μεταξύ της ενισχυτικής και τελικής στρώσης απαιτείται ενδιάμεσο αστάρωμα για να
επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση.
Το τελικό επίστρωμα μπορεί να είναι οργανικό ή ανόργανο ενώ το μέγεθος του κόκκου
(αναμενόμενη υφή της τελικής επιφάνειας) και το χρώμα που θα επιλεγεί καθορίζεται βάσει
των απαιτήσεων του πελάτη.
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Η τελική μορφή της θερμοπρόσοψης τοιχοποιίας με όλα τα στρώματα παρουσιάζεται στην
Εικόνα 45 για EPS και Εικόνα 46 για XPS.

Εικόνα 45: Τελική μορφή θερμοπρόσοψης τοιχοποιίας με EPS
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Εικόνα 46: Τελική μορφή θερμοπρόσοψης τοιχοποιίας με XPS
Κατά την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις στα
ανοίγματα. Οι ποδιές των παραθύρων και των ανοιγμάτων θα έχουν κλίση τουλάχιστον 1,5%
προς τα έξω για την απομάκρυνση των όμβριων, ενώ οι επιστέψεις των στηθαίων πρέπει να
έχουν κλίση 1,5% προς το εσωτερικό των δωμάτων.
5.1.2 Νέα τοιχοποιία από σκυρόδεμα
Η έννοια της νέας τοιχοποιίας αφορά μόνο καινούργιες τοιχοποιίες από χυτό σκυρόδεμα που
αποτελούν είτε όλη την εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου, είτε μόνο τη φέρουσα τοιχοποιία σε
κτίριο στο οποίο η τοιχοποιία πλήρωσης του κελύφους θα κατασκευαστεί από θερμομονωτικά
τούβλα/ελαφροτσιμεντόλιθους.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της θερμομόνωσης γίνεται πριν την κατασκευή της
τοιχοποιίας του κτιρίου, κατά την τοποθέτηση του καλουπιού (ξυλότυπου) (Εικόνα 47).
Συνήθως οι θερμομονωτικές πλάκες που διατίθενται στην αγορά για αυτό το σκοπό, φέρουν
οριζόντιες αυλακώσεις (περίπου ανά 50mm) για να μπορούν να κοπούν εύκολα στο εργοτάξιο.
Επιπλέον, έχουν κατάλληλη, πιο σκληρή επιφάνεια ώστε να μην καταστραφούν κατά την
τοποθέτηση του οπλισμού.
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Εικόνα 47: Καλούπωμα με χρήση θερμομονωτικών πλακών.
Η εφαρμογή των πλακών αρχίζει με την τοποθέτηση του καλουπιού, κατά την οποία πρέπει να
υπολογιστεί το επιπλέον πάχος των θερμομονωτικών πλακών. Οι πλάκες του θερμομονωτικού
υλικού κόβονται ανάλογα με το πλάτος των στοιχείων που πρόκειται να θερμομονωθούν και
στερεώνονται μέσα στο καλούπι. Η στερέωσή τους πρέπει να είναι ικανή να μην επιτρέψει τη
μετακίνηση των πλακών κατά την τοποθέτηση του οπλισμού, τη σκυροδέτηση και κατά το
ξεκαλούπωμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση του οπλισμού. Παρά το ότι οι πλάκες
φέρουν πιο σκληρή επιφάνεια, πρέπει να δίνεται σημασία κατά την τοποθέτηση του οπλισμού
για να μη δημιουργηθούν χαρακιές στις θερμομονωτικές πλάκες. Ακολουθεί η σκυροδέτηση
της τοιχοποιίας.
Εναλλακτικά, διατίθενται θερμομονωτικά προφίλ ψηλής αντοχής που χρησιμοποιούνται ως
καλούπια και δεν απαιτούν επιπλέον ξύλινο καλούπι (Εικόνα 48).
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Εικόνα 48: Θερμομονωτικές πλάκες αντί ξυλότυπου.
Λόγω της τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού, το μπετόν χρειάζεται περισσότερο χρόνο
να στεγνώσει γι αυτό το ξεκαλούπωμα πρέπει να παραταθεί ανάλογα. Κατά το ξεκαλούπωμα
πρέπει να δοθεί σημασία να μην προκληθεί κάποια ζημιά στις θερμομονωτικές πλάκες. Μετά
την αφαίρεση του ξυλότυπου κατασκευάζεται η εξωτερική τοιχοποιία πλήρωσης. Όταν
στεγνώσει πλήρως η τοιχοποιία, κατά την επίχριση της τοιχοποιίας, γίνεται παράλληλη
εφαρμογή των επιχρισμάτων της θερμομόνωσης βάσει της διαδικασίας που περιγράφηκε στην
εξωτερική θερμομόνωση σε υφιστάμενη τοιχοποιία.
Γενικά, παρόλο που η μέθοδος αυτή αποτελεί την κοινή μέθοδο τοποθέτησης θερμομόνωσης
λόγω της ταχύτητας εφαρμογής και του χαμηλότερου κόστους, έχει σημαντικά μειονεκτήματα
και πρέπει να αποφεύγεται. Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι:
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Δεν μπορεί να γίνει οπτικός έλεγχος της ποιότητας της δόμησης πίσω από το μονωτικό
υλικό. Κατά τη σκυροδέτηση μπορεί να δημιουργηθούν κουφάλες ή να εισρεύσει υγρό
σκυρόδεμα μεταξύ της πλάκας και του ξυλότυπου με αποτέλεσμα πέρα από τη
δημιουργία θερμογεφυρών, να δημιουργηθούν και στατικά προβλήματα στο κτίριο.
Όταν η σκυροδέτηση γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που επικρατούν ψηλές
θερμοκρασίες, το μπετόν που είναι σε επαφή με το μονωτικό υλικό πήζει πιο αργά σε
σχέση με το μπετόν που είναι σε επαφή μόνο με το καλούπι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
τη δημιουργία εσωτερικών ρηγματώσεων στο σκυρόδεμα και τη μειωμένη στατική
επάρκεια του κτιρίου.
Κατά την τοποθέτηση του οπλισμού αλλά και το ξεκαλούπωμα, είναι πολύ πιθανόν να
προκληθούν ζημιές στο θερμομονωτικό υλικό και μελλοντικές θερμογέφυρες, καθώς
επίσης και εισροή υγρού μπετόν στο μονωτικό υλικό.
Η εφαρμογή των επιχρισμάτων προστασίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής όλης της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
έκθεση του υλικού στις καιρικές συνθήκες και ειδικά στην ηλιακή ακτινοβολία και
υγρασία, με αποτέλεσμα τη φθορά του υλικού (για τα περισσότερα υλικά).

5.2 Θερμοπρόσοψη δώματος
Η θερμοπρόσοψη του δώματος μπορεί να εφαρμοσθεί με το συμβατικό ή τον αντεστραμμένο
τρόπο. Ο ορισμός «συμβατική θερμομόνωση δώματος» είναι μέρος της θερμοπρόσοψης
καθώς γίνεται εξωτερικά του κελύφους του κτιρίου, αλλά συνηθίζεται να ονομάζεται έτσι λόγω
του ότι προϋπήρξε της αντεστραμμένης μεθόδου. Αφορά τη θέση εφαρμογής της
θερμομόνωσης σε σχέση με την υγρομόνωση και το φράγμα υδρατμών και όχι τη θέση στο
εσωτερικό ή εξωτερικό του κελύφους.
Επιπλέον, μπορούν να καθοριστούν επιπλέον κατηγορίες όπως βατά, επισκέψιμα ή φυτεμένα
δώματα, που όμως δεν αλλάζουν τον τρόπο εφαρμογής της θερμομόνωσης. Όλες οι μέθοδοι
μπορούν να εφαρμοσθούν τόσο σε καινούργια όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.
5.2.1 Συμβατικό δώμα
Στο συμβατικό δώμα η στεγανοποιητική στρώση είναι η τελική στρώση του κελύφους και
βρίσκεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον, εκτιθέμενη στα καιρικά φαινόμενα και την
ψηλή ηλιακή ακτινοβολία. Βρίσκεται πάνω από τη στρώση κλίσεων προστατεύοντας το
θερμομονωτικό υλικό από το νερό και την υγρασία. Αντίστοιχα το θερμομονωτικό υλικό
βρίσκεται μεταξύ της πλάκας και της στρώσης κλίσεων.
Οι στρώσεις των υλικών από το εξωτερικό προς το εσωτερικό όπως παρουσιάζονται στην
Εικόνα 49 είναι:
1.
2.
3.
4.

Κεραμικά πλακίδια
Στρώση τελικής επικάλυψης.
Προστατευτικό φύλλο στεγανοποιητικής στρώσης (γεωύφασμα)
Στρώση στεγανοποίησης (ασφαλτόπανο σε 2 στρώσεις)
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5. Στρώση κλίσεων
6. Προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου
7. Θερμομονωτική στρώση
8. Φράγμα υδρατμών
9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
10. Οροφοκονίαμα

Εικόνα 49: Βατό συμβατικό δώμα – Στρώσεις.
Το προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου χρησιμοποιείται πάντα ως στρώση διαχωρισμού αν
το θερμομονωτικό υλικό δεν είναι ανθεκτικό στην υγρασία, για περαιτέρω προστασία.
Το θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει ικανοποιητική θλιπτική
αντοχή για να φέρει τα φορτία των υλικών που βρίσκονται πάνω από αυτό, γι’ αυτό
χρησιμοποιούνται άκαμπτες πλάκες.
Η τελική στρώση του δώματος εξαρτάται κυρίως από τη χρήση του. Σε ένα συχνά επισκέψιμο
δώμα (roof garden, βεράντα, ρετιρέ), η τελική στρώση αποτελείται από τσιμεντοκονίαμα και
κεραμικά πλακίδια ενώ σε ένα απλώς επισκέψιμο δώμα μπορούν να τοποθετηθούν χαλίκια.
Εάν το δώμα θα φυτευτεί για πράσινη στέγη θα πρέπει να τοποθετηθεί επιπλέον
αποστραγγιστικό στρώμα (Εικόνα 30) και μετά η φυτική επιφάνεια.
Στο συμβατικό δώμα, λόγω του ότι η υγρομόνωση είναι στην εξωτερική πλευρά σε σχέση με τη
θερμομόνωση, είναι πολύ συχνό να παρατηρείται συμπύκνωση των υδρατμών μεταξύ των δύο
στρώσεων. Αυτό οφείλεται στην υγρασία του εσωτερικού χώρου, η οποία μέσω του δώματος
διαχέεται προς το εξωτερικό περιβάλλον. Οι υδρατμοί αυτοί, μπορεί να συμπυκνωθούν σε
νερό κάτω από κατάλληλες συνθήκες, αλλοιώνοντας τις θερμομονωτικές ιδιότητες της
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μόνωσης. Τοποθετώντας το φράγμα υδρατμών κάτω από τη θερμομόνωση, οι υδρατμοί
σταματούν στην πλάκα, όπου οι θερμοκρασίες είναι αντίστοιχες του εσωτερικού χώρου
(εφόσον η θερμομόνωση είναι πιο πάνω). Έτσι, όταν η υγρασία του εσωτερικού χώρου
μειωθεί στα κανονικά επίπεδα, οι υδρατμοί επιστρέφουν σταδιακά στον εσωτερικό χώρο.
Επισημαίνεται εδώ ότι δεν απαιτείται καμία χρήση φράγματος υδρατμών όταν
χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό υλικό XPS.
Προετοιμασία εφαρμογής
Πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης απαιτείται να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες
που θα προετοιμάσουν το υπόστρωμα για την εφαρμογή του υλικού. Σε περίπτωση νέας
κατασκευής, πρέπει να έχει στεγνώσει πλήρως η πλάκα και να έχουν κατασκευαστεί οι
υδρορροές. Σε υφιστάμενα κτίρια, όλες οι ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις (ντεπόζιτα νερού, σωληνώσεις, κλιματιστικά, αναμονές οπλισμού) που
βρίσκονται στην οροφή πρέπει να αφαιρεθούν. Τόσο σε νέα ή παλιά κτίρια πρέπει να
προβλεφθούν αναμονές για την τοποθέτηση όλων των μηχανολογικών συστημάτων ξανά στην
ταράτσα.
Πρέπει να γίνει οπτικός και μηχανικός έλεγχος του υφιστάμενου υποστρώματος που πρέπει να
είναι στεγνό καθαρό. Ιδιαίτερα λείες επιφάνειες που έχουν χαμηλή απορροφητικότητα θα
πρέπει να αποξεστούν ώστε να έχει καλύτερη πρόσφυση η κόλλα. Ύπαρξη άλγης ή μυκήτων
επιβάλλει ειδική προεργασία με καλό καθαρισμό τους και εφαρμογή κάποιου αντιμουχλικού.
Το υπόστρωμα δεν εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας. Σε παλαιές κατασκευές
έχουν αντιμετωπιστεί τα αίτια για την ανερχόμενη υγρασία, αλάτων κ.α. και η επιφάνεια έχει
στεγνώσει επαρκώς.
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της φάσης εφαρμογής, στεγνώματος και σκλήρυνσης θα πρέπει
γενικά να αποφεύγονται ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι συνθήκες που απαιτούνται
είναι:






Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του υποστρώματος και των υλικών πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 30°C.
Η μέγιστη σχετική υγρασία να είναι έως 90%
Να μην υπάρχει μεγάλη διακύμανση των καιρικών συνθηκών σε μικρή χρονική περίοδο
π.χ. διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ταχύτητας ανέμου και άμεσης ηλιακής
ακτινοβολίας μπορούν να μεταβάλλουν τις ιδιότητες εφαρμογής.
Χρήση χλιαρού νερού θερμοκρασίας έως 30°C κατά την εφαρμογή. Κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες να δίνεται σημασία στη θερμοκρασία του νερού αν προέρχεται
από ντεπόζιτο/δεξαμενή ή λάστιχο νερού που δεν σκιάζονται.
Να αποφεύγεται η εφαρμογή του υλικού εάν υπάρχει πρόβλεψη για βροχή, παγετό,
καύσωνα ή δυνατούς ανέμους τις επόμενες 48 ώρες.

Εφαρμογή
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Αρχικά κατασκευάζεται περιμετρικό περιθώριο (λούκι) από τσιμεντοκονίαμα, για άμβλυνση
της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία (Εικόνα 50). Επίσης, αφαιρείται
περιμετρικά όλος ο σοβάς από το στηθαίο σε ύψος 15cm περίπου.

Εικόνα 50: Κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου για άμβλυνση της γωνίας των στηθαίων.
Στη συνέχεια κατασκευάζεται το φράγμα υδρατμών, συνήθως χρησιμοποιώντας ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα ή μεμβράνη.
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Εικόνα 51: Κατασκευή φράγματος υδρατμών.
Ακολούθως, τοποθετούνται οι θερμομονωτικές πλάκες στην επιφάνεια. Ανάλογα με τις
απαιτήσεις του κατασκευαστή και την κλίση, μπορεί να απαιτηθεί διάστρωση της επιφάνειας
με ειδική κόλλα για βέλτιστη πρόσφυση των πλακών. Οι πλάκες πρέπει να τοποθετούνται η
μία κοντά στην άλλη, με όσο το δυνατόν μικρότερο αρμό ώστε να μη δημιουργούνται κενά και
θερμογέφυρες για να διαφυλαχτεί η ποιοτική μόνωση του κτιρίου. Σε περίπτωση που θα
τοποθετηθούν δύο στρώσεις υλικού για να επιτευχθεί το απαιτούμενο πάχος, οι πλάκες του
επάνω τμήματος πρέπει να τοποθετηθούν μετατοπισμένες σε σχέση με τις πλάκες του κάτω
τμήματος. Πάνω από το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται προστατευτικό φύλλο
πολυαιθυλενίου για περαιτέρω προστασία.
Στη συνέχεια γίνεται η χάραξη των κλίσεων με χωροβάτη (laser) και τοποθετούνται οι οδηγοί
για την κλίση. Ακολούθως χύνεται το ελαφροσκυρόδεμα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις
(Εικόνα 52). Για μικρές επιφάνειες, διατίθενται πλάκες θερμομονωτικού υλικού με
διαμορφωμένη κλίση για να μην απαιτηθεί χάραξη. Όταν στεγνώσει η στρώση κλίσεων,
εξομαλύνεται η επιφάνεια με ξύστρα και γίνεται το αστάρωμα της επιφάνειας και των
αποξυσμένων στηθαίων με επικάλυψη από ασφαλτικό βερνίκι.
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Εικόνα 52: Εφαρμογή συμβατικής μόνωσης δώματος
Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση της στεγανωτικής στρώσης στην επιφάνεια. Όταν οι
στρώσεις κλίσης δημιουργούνται με ελαφροσκυροδέματα και επιλέγεται ως στεγανοποιητική
στρώση, στρώση με ασφαλτικές μεμβράνες, τότε είναι υποχρεωτική η χρήση δύο στρώσεων
μεβρανών. Αν θα εφαρμοσθούν δύο στρώσεις, η πρώτη στρώση επικολλάται σημειακά επί του
υποστρώματος, ώστε να επιτρέπει μικρομετακινήσεις λόγω συστολοδιαστολών καθώς και την
εκτόνωση της πίεσης των υδρατμών από διάχυση. Η δεύτερη στρώση επικολλάται ολικά με
φλόγιστρο επί της πρώτης με μετατοπισμένη επικάλυψη (10-15cm) σε σχέση με την πρώτη.
Στα στηθαία η στρώση πρέπει να ακολουθεί τις γωνιές και να τερματίζει περίπου 10-15cm στο
κατακόρυφο ύψος, δημιουργώντας μια απόλυτα στεγανή λεκάνη. Πρέπει να γίνει πολύ καλή
στερέωση (αν απαιτείται γίνεται επιπρόσθετη μηχανική στερέωση με λαμάκια και κατάλληλα
βύσματα, τα οποία στεγανοποιούνται με εποξική κόλλα). Ακολουθεί ενίσχυση της
στεγανοποίησης με πρόσθετα κομμάτια μεμβράνης, σε όλα τα ευπαθή σημεία (γωνίες,
υδρορροές κεραίες κ.τ.λ).
Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ειδικές κεφαλές που εφαρμόζονται εσωτερικά με τις υπάρχουσες σωλήνες
υδρορροών (Εικόνα 54). Για βέλτιστη αντοχή, όλες οι ενώσεις της ασφαλτικής στρώσης
επαλείφονται με κατάλληλο αστάρι.
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Εικόνα 53: Συμβατική μόνωση δώματος
Στη συνέχεια ακολουθεί διάστρωση της προστατευτικής στρώσης, με κατάλληλη
αποστραγγιστική μεμβράνη ή χοντρό πολυεστερικό μη υφαντό γεωύφασμα ώστε η
στεγανοποιητική στρώση μα μην τραυματιστεί από την εμφάνιση τάσεων ερπισμού. Τέλος,
κατασκευάζεται η τελική στρώση του δώματος και τοποθετούνται στα στόμια των υδρορροών
κατάλληλα εξαρτήματα προστασίας (Εικόνα 54).
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Εικόνα 54: Εξαρτήματα προστασίας υδρορροών
Εξαεριστήρες
Εάν θα τοποθετηθούν εξαεριστήρες (Εικόνα 31) για απαγωγή των υδρατμών, η στεγανωτική
στρώση αποτελείται από δύο στρώσεις. Αρχικά, πάνω από το αστάρι τοποθετείται η πρώτη
μεμβράνη που φέρει διάτρητο φύλλο αλουμινίου στο οποίο μπορούν να κυκλοφορούν
ελεύθερα οι υδρατμοί προς τους εξαεριστήρες. Πάνω από τη μεμβράνη τοποθετείται η
δεύτερη στεγανωτική στρώση, πάνω στην οποία στηρίζονται οι εξαεριστήρες.
Μετά την τοποθέτηση της δεύτερης στρώσης της στεγανωτικής μεμβράνης γίνεται η
τοποθέτηση και στήριξη των εξαεριστήρων για τη διαφυγή των υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Η
πυκνότητά τους είναι περίπου 1 τεμάχιο ανά 50m2 επιφάνειας (Εικόνα 53). Συνήθως, οι
εξαεριστήρες είναι κατασκευασμένοι εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με την
ασφαλτική μεμβράνη.

5.2.2 Αντεστραμμένο δώμα
Στην αντεστραμμένη θερμομόνωση ενός δώματος, το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται
πάνω από τη στεγανοποίηση, σε αντιδιαστολή με τη συμβατική μόνωση που τοποθετείται
κάτω από τη στεγανοποίηση Στο αντεστραμμένο δώμα δεν απαιτείται φράγμα υδρατμών,
εφόσον αυτό το ρόλο τον έχει η στεγανοποιητική στρώση.
Οι στρώσεις των υλικών από το εσωτερικό προς το εξωτερικό όπως παρουσιάζονται στην
Εικόνα 55 είναι:
1. Κεραμικά πλακίδια
101

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Βάσεις κεραμικών
Προστατευτικό φύλλο στεγανοποιητικής στρώσης (γεωύφασμα)
Θερμομονωτικές πλάκες XPS
Στρώση στεγανοποίησης
Στρώση κλίσεων
Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
Οροφοκονίαμα

Εικόνα 55: Βατό αντεστραμμένο δώμα – Στρώσεις.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που έχει το αντεστραμμένο δώμα σε σύγκριση με το συμβατικό
αφορούν κυρίως την προστασία και τη λειτουργία της υγρομόνωσης η οποία είναι πιο
ευαίσθητη σε σχέση με τις άκαμπτες θερμομονωτικές πλάκες ψηλής μηχανικής αντοχής.
Συγκεκριμένα:




Η θερμομόνωση προστατεύει τη στεγανοποιητική στρώση από την έντονη ηλιοφάνεια,
την υπεριώδη ακτινοβολία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, καταιγίδες).
Επιπλέον την προστατεύει από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό και
κυρίως τις γρήγορες εναλλαγές τους (θερμικό σοκ) που επιταχύνουν τη γήρανση της
μεμβράνης.
Η στεγανοποιητική στρώση είναι προστατευμένη, ιδίως σε βατά δώματα.
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Η στεγανοποιητική στρώση χρησιμεύει και σαν φράγμα υδρατμών. Επιπλέον, δεν
υφίσταται ο κίνδυνος της συμπύκνωσης των υδρατμών στο φράγμα υδρατμών και τη
στεγανοποιητική μεμβράνη.
Εφόσον τοποθετηθούν πλάκες θερμομονωτικού υλικού, υπάρχει άμεση πρόσβαση
τόσο στη θερμομόνωση όσο και στη στεγανοποίηση. Όταν απαιτηθεί η θερμομόνωση
μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να επιδιορθωθεί η στεγανοποίηση και ακολούθως να
επαναχρησιμοποιηθεί.
Απαιτεί πολύ μικρή συντήρηση στο χρόνο ζωής του κτιρίου

Παρά τα πλεονεκτήματά της, η αντεστραμμένη μόνωση έχει κάποια μειονεκτήματα, τα οποία
όμως μπορούν να λυθούν με σωστή τοποθέτηση της μόνωσης και χρήση σωστών υλικών και
εγκαταστατών. Χαρακτηριστικά μειονεκτήματα είναι:






Είναι δύσκολος ο οπτικός έλεγχος τυχόν αστοχίας της στεγανοποίησης. Για αποφυγή
της, η τοποθέτηση της στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεγμένη και
να αποτελείται από δύο στρώσεις.
Το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και ιδίως να
παραμένει άφθαρτο στην ηλιακή ακτινοβολία και υγρασία, για το λόγο αυτό το μόνο
αποδεκτό υλικό για τα αντεστραμμένα δώματα είναι οι πλάκες XPS δωμάτων. Λόγω της
παρουσίας υγρασίας στην ατμόσφαιρα, ενδέχεται οι θερμικές ιδιότητες του υλικού να
μειώνονται άρα να απαιτείται μεγαλύτερο πάχος από το θεωρητικό της μελέτης.
Λόγω του ότι η θερμομόνωση δεν μπορεί να στηριχθεί μηχανικά στο ελαφρομπετόν,
προστίθεται επιπλέον βάρος επί του θερμομονωτικού υλικού για να μην παρασύρεται
από τον αέρα, το οποίο αυξάνει το βάρος της κατασκευής.
Χρειάζεται περισσότερη λεπτομέρεια κατά την κατασκευή των κλίσεων και των
υδρορροών. Ίσως απαιτηθεί απορροή σε δύο επίπεδα: τόσο σε αυτό της
θερμομόνωσης όσο και εκείνο της στεγανοποίησης.

Όπως και στο συμβατικό δώμα, οι προεργασίες και οι απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος
για την εφαρμογή είναι ίδιες με αυτές που έχουν περιγραφεί παραπάνω, εκτός από την
άμβλυνση της γωνίας του στηθαίου, που γίνεται μετά την κατασκευή της ζώνης κλίσεων.
Εφαρμογή
Αρχικά γίνεται η χάραξη των κλίσεων με χωροβάτη (laser) και τοποθετούνται οι οδηγοί για την
κλίση. Ακολούθως χύνεται το ελαφροσκυρόδεμα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις.
Ταυτόχρονα, κατασκευάζεται το περιμετρικό περιθώριο (λούκι) από τσιμεντοκονίαμα, για
άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία.
Ακολουθεί διάστρωση και επικόλληση της στεγανωτικής στρώσης στην επιφάνεια. Αν θα
εφαρμοσθούν δύο στρώσεις, τότε γίνονται με μετατοπισμένη επικάλυψη (10-15cm) της μιας
στρώσης σε σχέση με την άλλη. Στα στηθαία η στρώση πρέπει να ακολουθεί τις γωνιές και να
τερματίζει περίπου 10cm στο κατακόρυφο ύψος με πολύ καλή στερέωση (αν απαιτείται
γίνεται επιπλέον μηχανική στερέωση με λαμάκια και κατάλληλα βύσματα, τα οποία
στεγανοποιούνται με εποξική κόλλα). Στα στόμια των υπαρχουσών υδρορροών, θα
χρησιμοποιηθούν ειδικές κεφαλές που εφαρμόζονται εσωτερικά με τις υπάρχουσες σωλήνες
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υδρορροών (Εικόνα 54). Για βέλτιστη αντοχή, όλες οι ενώσεις της ασφαλτικής στρώσης
επαλείφονται με κατάλληλο αστάρι.
Ακολούθως, γίνεται η τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών πάνω στην επιφάνεια.
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, το βάρος της τελικής στρώσης και την κλίση,
μπορεί να απαιτηθεί διάστρωση της επιφάνειας με ειδική κόλλα για βέλτιστη πρόσφυση και
δέσιμο των πλακών. Οι πλάκες πρέπει να τοποθετούνται η μία κοντά στην άλλη, με όσο το
δυνατόν μικρότερο αρμό ώστε να μη δημιουργούνται κενά και θερμογέφυρες ώστε να
επιτευχθεί η ποιοτική μόνωση του κτιρίου. Σε περίπτωση που θα τοποθετηθούν δύο στρώσεις
υλικού για να επιτευχθεί το απαιτούμενο πάχος, οι πλάκες του επάνω τμήματος πρέπει να
τοποθετηθούν μετατοπισμένες σε σχέση με τις πλάκες του κάτω τμήματος.

Εικόνα 56: Εφαρμογή αντεστραμμένης μόνωσης δώματος με ειδικό θερμομονωτικό πλακίδιο
ΧPS που φέρει προκολλημένο κεραμικό πλακίδιο.
Στη συνέχεια ακολουθεί διάστρωση διαχωριστικής/προστατευτικής στρώσης, με κατάλληλη
αποστραγγιστική μεμβράνη ή χοντρό πολυεστερικό μη υφαντό γεωύφασμα ώστε το
θερμομονωτικό υλικό να μην τραυματιστεί από την εμφάνιση τάσεων ερπισμού.
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Τέλος, κατασκευάζεται η τελική στρώση του δώματος και τοποθετούνται στα στόμια των
υδρορροών κατάλληλες σίτες προστασίας. Η τελική στρώση πρέπει να έχει κατάλληλο βάρος
για να προστατέψει τις πλάκες από υφαρπαγή από έντονους ανέμους.
Εξαεριστήρες
Εάν θα τοποθετηθούν εξαεριστήρες για απαγωγή των υδρατμών, η στεγανωτική στρώση
αποτελείται από δύο στρώσεις. Αρχικά, πάνω από το αστάρι τοποθετείται η πρώτη μεμβράνη
που φέρει διάτρητο φύλλο αλουμινίου στο οποίο μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα οι
υδρατμοί προς τους εξαεριστήρες. Πάνω από τη μεμβράνη τοποθετείται η δεύτερη
στεγανωτική στρώση, πάνω στην οποία στηρίζονται οι εξαεριστήρες.
Μετά την τοποθέτηση της δεύτερης στρώσης της στεγανωτικής μεμβράνης γίνεται η
τοποθέτηση και στήριξη των ειδικών εξαεριστήρων για τη διαφυγή των υδρατμών στην
ατμόσφαιρα. Η πυκνότητά τους είναι περίπου 1 τεμάχιο ανά 30-50m2 επιφάνειας. Συνήθως, οι
εξαεριστήρες είναι κατασκευασμένοι εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με την
ασφαλτική μεμβράνη.
Φυτεμένο δώμα
Εάν το δώμα που θα κατασκευαστεί θα είναι φυτεμένο (Εικόνα 57), τότε θα πρέπει
απαραίτητα να χρησιμοποιηθεί αποστραγγιστική μεμβράνη που θα δεσμεύει το νερό κατά την
αποστράγγιση και θα το οδηγεί ξανά προς το χώμα. Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του
αυξημένου βάρους, το φυτεμένο δώμα απαιτεί στατική επάρκεια του κτιρίου.
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Εικόνα 57: Τυπική μορφή φυτεμένου δώματος
Οι τυπικές στρώσεις ενός φυτεμένου δώματος όπως στην Εικόνα 57 είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Βλάστηση.
Υπόστρωμα.
Φίλτρο.
Στρώμα αποστράγγισης.
Μεμβράνη προστασίας.
Αδιάβροχη μεμβράνη.
Θερμομονωτικό υλικό.
Φράγμα υδρατμών
Κόντρα πλακέ

5.3 Θερμομόνωση στέγης
5.3.1 Ξύλινη στέγη που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου και καλύπτεται με
κεραμίδια
Αερισμός στέγης
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Για βέλτιστη μόνωση της στέγης απαιτείται η δημιουργία αεριζόμενου στρώματος πάνω από
το θερμομονωτικό υλικό για την εκτόνωση των διαχεόμενων υδρατμών και την αποφυγή της
συμπύκνωσής τους. Έτσι, θα απομακρύνεται η υγρασία το χειμώνα και ο ζεστός αέρας το
καλοκαίρι. Τα ανοίγματα αερισμού ανοίγονται στα χαμηλά σημεία της περιμέτρου της στέγης
και σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος της στέγης και της κορυφής. Πρέπει να προβλεφθεί να
μην δημιουργούνται θύλακες στάσιμου αέρα σε συνθήκες άπνοιας που έχει κίνδυνο
διύγρανσης. Επειδή η στατικότητα του αέρα αυξάνει τη συγκέντρωση των διαχεόμενων
υδρατμών από τον εσωτερικό προς τον εξωτερικό χώρο αυξάνοντας την πιθανότητα
συμπύκνωσής τους. Αυτό συμβαίνει σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία και ψηλή υγρασία,
κυρίως σε συνθήκες παγετού.
Ανάλογα με τη δομή της στέγης, ο εξαερισμός μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα τοποθετώντας
πηχάκια κατά μήκος των δοκών (κεραμίδια - πηχάκια - αδιάβροχη μεμβράνη περατή από
υδρατμούς) ή άμεσα αφήνοντας κενό αέρα πάνω από το θερμομονωτικό υλικό (κεραμίδια κάλυψη οροφής - αδιάβροχη μεμβράνη - σανίδες - στρώμα αέρα), όπως παρουσιάζεται στην
Εικόνα 58.
Επειδή ο αερισμός της στέγης δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται
λόγω συμπύκνωσης και διάχυσης των υδρατμών, απαιτείται υδατοπροστασία της στέγης με
τοποθέτηση φράγματος υδρατμών. Το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να τοποθετηθεί
εξωτερικά του κτιρίου είτε μεταξύ των δοκαριών είτε πάνω από αυτά, ή εσωτερικά κάτω από
τα δοκάρια (Κεφάλαιο 6.5).
Εφαρμογή θερμομονωτικού υλικού πάνω από τα δοκάρια
Η θερμομόνωση πάνω από τα δοκάρια εφαρμόζεται κυρίως σε υφιστάμενα κτίρια που δεν
μπορεί να γίνει εσωτερικά. Σε αυτή την περίπτωση, αρχικά αφαιρούνται τα κεραμίδια της
στέγης και η μεμβράνη επικάλυψης (πίσσα). Η θερμομόνωση μπορεί να γίνει με τη συμβατική
μέθοδο ή την αντεστραμμένη, όπως περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 5.2. Στην πρώτη περίπτωση
τοποθετούνται αρχικά οι θερμομονωτικές πλάκες και τοποθετείται από πάνω το φράγμα
υδρατμών με κατάλληλη μόνωση των επικαλυπτόμενων σημείων και των σημείων στήριξης.
Στην αντεστραμμένη τοποθετείται στα δοκάρια κατάλληλο υπόστρωμα και στη συνέχεια
τοποθετείται η υδατοπροστατευτική στρώση. Πάνω από αυτήν τοποθετείται το
θερμομονωτικό υλικό, είτε απευθείας σε πλάκες, είτε μεταξύ νέων δοκαριών. Τέλος, αν
απαιτείται, τοποθετούνται νέα κάθετα στηρίγματα στα οποία εφαρμόζονται τα κεραμίδια.
Η τελική μορφή των στρώσεων συμβατικής στέγης παρουσιάζεται στην Εικόνα 58.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δοκάρια
Σανίδωμα
Φράγμα υδρατμών
Θερμομόνωση
Επιτεγίδα
Στεγανοποιητική μεμβράνη
Πηχάκια
Κεραμίδια
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Εικόνα 58: Στέγη με μόνωση συμβατικού τύπου, με το θερμομονωτικό υλικό πάνω από τα
δοκάρια και στρώμα αερισμού.
Εφαρμογή θερμομονωτικού υλικού μεταξύ των δοκαριών
Η εφαρμογή θερμομονωτικού υλικού μεταξύ των δοκαριών αποτελεί την πιο κοινή πρακτική
επειδή δεν αυξάνει το ύψος της στέγης και δεν εμπεριέχει θέματα στήριξης που έχουν οι άλλες
μέθοδοι εφόσον το θερμομονωτικό υλικό αποτελεί την επιφάνεια στήριξης της στέγης. Για
αποφυγή θερμογέφυρων και βέλτιστη θερμομονωτική προστασία του χώρου, πρέπει να
γεμίσει πλήρως το κενό ανάμεσα στα δοκάρια με θερμομονωτικό υλικό κατάλληλου πάχους
βάσει της μελέτης θερμομόνωσης του κτιρίου. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται ρολό
θερμομόνωσης ή και θερμομονωτικές πλάκες που να μην είναι άκαμπτες, ώστε να μπορούν να
προσαρμόζονται στις αποστάσεις των δοκαριών. Είναι επιθυμητό το υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί να είναι άκαυστο ώστε να προσφέρει επιπλέον προστασία στο κτίριο σε
περίπτωση φωτιάς. Η εύκολη στήριξη του υλικού μεταξύ των δοκαριών επιτυγχάνεται με το
κόψιμο του υλικού περίπου 5mm φαρδύτερα από το διαθέσιμο πλάτος.
Αν απαιτείται κατασκευάζεται σκελετός για στερέωση του θερμομονωτικού υλικού και
τοποθέτηση της εσωτερικής επένδυσης.
Στη συνέχεια τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό ανάμεσα στα στοιχεία του σκελετού
στερέωσης και αν απαιτείται στερεώνεται με αγκύρια που τοποθετούνται κάτω από το
σκελετό.
Το εσωτερικό της στέγης καλύπτεται με τις πλάκες επικάλυψης (γυψοσανίδες, μοριοσανίδες,
ξύλο OSB) οι οποίες στερεώνονται πάνω στο σκελετό με κατάλληλα αγκύρια ή βίδες. Είναι
σημαντικό οι πλάκες να μην εφάπτονται της θερμομόνωσης και να παραμένει ένα διάκενο
αέρα μεταξύ τους (Εικόνα 59).
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Εικόνα 59: Εφαρμογή θερμομονωτικού ρολού μεταξύ των δοκαριών της στέγης
Μεταξύ της θερμομόνωσης και των πλακών επικάλυψης μπορεί να τοποθετηθεί φράγμα
υδρατμών (νάιλον, αλουμίνιο, κατάλληλη βαφή) το οποίο στερεώνεται είτε στο σκελετό είτε
στις πλάκες επικάλυψης. Όλα τα σημεία επαφής του φράγματος υδρατμών πρέπει να
αλληλεπικαλύπτονται και να σφραγίζονται με μονωτική ταινία. Επίσης, είναι σημαντικό να
σφραγίζονται κατάλληλα τα σημεία στήριξης του φράγματος υδρατμών των μεμβρανών.
5.3.2 Στέγη από μπετόν που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου και
καλύπτεται με κεραμίδια
Αερισμός στέγης
Όπως και στην ξύλινη στέγη, ο αερισμός είναι απαραίτητος για την εκτόνωση των διαχεόμενων
υδρατμών και την αποφυγή συμπύκνωσής τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εξαερισμός μπορεί
να επιτευχθεί έμμεσα τοποθετώντας πηχάκια κατά μήκος των δοκών (κεραμίδια - πηχάκια αδιάβροχη μεμβράνη περατή από υδρατμούς) ή άμεσα αφήνοντας κενό αέρα πάνω από το
θερμομονωτικό υλικό (κεραμίδια - κάλυψη οροφής - αδιάβροχη μεμβράνη - σανίδες - στρώμα
αέρα). Επειδή ο αερισμός της στέγης δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που
δημιουργούνται λόγω συμπύκνωσης και διάχυσης των υδρατμών, απαιτείται υδατοπροστασία
της στέγης με τοποθέτηση φράγματος υδρατμών.
Η εφαρμογή της θερμομόνωσης είναι αντίστοιχη της θερμομόνωσης δώματος και μπορεί να
γίνει με τη συμβατική ή την αντεστραμμένη μέθοδο. Σε κάθε περίπτωση, πριν την εφαρμογή
της θερμομόνωσης πρέπει να γίνει καλός καθαρισμός της πλάκας.
Συμβατική Μέθοδος
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Πάνω στην πλάκα τοποθετείται αρχικά φράγμα υδρατμών και στη συνέχεια διαμορφώνεται
σκελετός από δοκάρια, στα διάκενα του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό.
Εναλλακτικά το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τα δοκάρια, αλλά σε
αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι σε μορφή άκαμπτης πλάκας. Πάνω από το
θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται κατάλληλο υπόστρωμα (συνήθως από ξύλο ή
γυψοσανίδες) πάνω στο οποίο εφαρμόζεται η στεγανοποιητική στρώση (νάιλον, φύλλα
αλουμινίου, μονωτική μπογιά).
Πάνω από τη στρώση, στερεώνονται οριζόντια πήχεις για την αγκύρωση των κεραμιδιών. Για
να μην καταστραφεί η στεγανοποιητική στρώση από την επαφή με τα δοκάρια, πρέπει να
παρεμβάλλονται λεπτές λωρίδες ελαστικού υλικού. Τέλος, τοποθετούνται τα κεραμίδια.
Τυπική στέγη με μόνωση συμβατικού τύπου παρουσιάζεται στην Εικόνα 60. Οι στρώσεις των
υλικών είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kεραμίδια.
Ξύλινος σκελετός.
Στεγανοποιητική υδρατμο- διαπερατή μεμβράνη.
Ξύλινο υπόστρωμα (πέτσωμα).
Kαδρόνια.
Θερμομονωτικό υλικό.
Φράγμα υδρατμών.
Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
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Εικόνα 60: Στέγη με μόνωση συμβατικού τύπου, με το θερμομονωτικό υλικό μεταξύ των
δοκαριών
Αντεστραμμένου τύπου
Στη μόνωση αντεστραμμένου τύπου εφαρμόζεται πάνω στην πλάκα η στεγανοποιητική
μεμβράνη, που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως φράγμα υδρατμών. Πάνω από τη μεμβράνη
τοποθετούνται τα δοκάρια με την παρεμβολή λωρίδων ελαστικού υλικού. Ανάμεσα στα
δοκάρια τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό το οποίο πρέπει να έχει αντοχή στην υγρασία
και σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Το ύψος του μονωτικού υλικού πρέπει να είναι
μικρότερο από το ύψος των δοκαριών ώστε να μένει κατάλληλη επιφάνεια με διάκενο αέρα
από πάνω τους. Τέλος, πάνω από τη μόνωση τοποθετούνται τα κεραμίδια, ενώ μπορεί για
επιπλέον προστασία να τοποθετηθεί ξύλινο υπόστρωμα στο ενδιάμεσο.
5.3.3 Στέγη που καλύπτει μη θερμαινόμενο, εσωτερικό χώρο και διαχωρίζεται από τον
εσωτερικό χώρο με οριζόντιο δομικό στοιχείο
Συνήθως το δομικό στοιχείο αποτελείται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή από σκελετό
στα οποία είναι στερεωμένη η ξύλινη κατασκευή της στέγης. Για τη θερμομόνωση μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όλα τα θερμομονωτικά υλικά, είτε σε ρολό, είτε σε άκαμπτες πλάκες.
Ανάλογα όμως από τη χρήση του χώρου, πρέπει να προστατευτεί κατάλληλα το υλικό της
μόνωσης. Είναι ευνόητο πως ανεξάρτητα από την τοποθέτηση της θερμομόνωσης, πρέπει να
γίνει και σωστή υγρομόνωση της στέγης επί της κεκλιμένης επιφάνειας.
Γενικά, η εφαρμογή της θερμομόνωσης γίνεται με απλή τοποθέτηση του θερμομονωτικού
υλικού πάνω από την οριζόντια επιφάνεια. Αν η οριζόντια επιφάνεια είναι κατασκευασμένη
από μπετόν, μπορούν να τοποθετηθούν άκαμπτες πλάκες ή εύκαμπτο ρολό. Στη δεύτερη
περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν επιπλέον ξύλινοι οδηγοί οι οποίοι θα καθορίζουν τη
θέση του κάθε ρολού. Σε περίπτωση ξύλινης (η μεταλλικής) κατασκευής, το θερμομονωτικό
υλικό τοποθετείται μεταξύ του σκελετού της στέγης. Σε κάθε περίπτωση, η επιφάνεια στην
οποία θα τοποθετηθεί το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς προεξοχές.
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Εικόνα 61: Θερμομόνωση στέγης εντός του μη θερμαινόμενου χώρου
Η θερμομονωτική στρώση πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και να μην επικαλύπτεται με νάιλον
ή κάποιο άλλο μη υδατοπερατό υλικό διότι θα λειτουργήσει ως φράγμα υδρατμών,
παρεμποδίζοντας την ελεύθερη διάχυσή τους και προκαλώντας τη συμπύκνωσή τους.
Εάν ο μη θερμαινόμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος, πρέπει να
τοποθετηθούν γυψοσανίδες ή πλακάτ πάνω από τη θερμομόνωση για προστασία (Εικόνα 62).
Κατά την τοποθέτηση, πρέπει να παραμείνει μικρό διάκενο μεταξύ του θερμομονωτικού
υλικού και των γυψοσανίδων ώστε να μην επηρεαστούν οι θερμικές ιδιότητες του υλικού.
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Εικόνα 62: Θερμομόνωση στέγης εντός βατού, αποθηκευτικού μη θερμαινόμενου χώρου
Επιπρόσθετα, για βέλτιστη μόνωση, μπορεί να τοποθετηθεί επιπλέον μονωτικό υλικό μεταξύ ή
κάτω από τις τεγίδες της στέγης.
5.3.4 Βιομηχανική στέγη από πάνελ που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου
Οι βιομηχανικές στέγες εφαρμόζονται σε μεγάλα βιομηχανικά κτίρια που χρησιμοποιούνται
ως εργοστάσια παραγωγής ή αποθήκες και στηρίζονται κατά βάση σε μεταλλικό σκελετό.
Το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το σύνθετο θερμομονωτικό πάνελ το οποίο είναι
αυτοφερόμενο δομικό στοιχείο αποτελούμενο από δύο διαμορφωμένα μεταλλικά ελάσματα
μεταξύ των οποίων υπάρχει σκληρός αφρός θερμομονωτικού υλικού. Το πάνελ τοποθετείται
απευθείας πάνω στο σκελετό του κτιρίου, παρέχοντας προστασία από τις καιρικές συνθήκες
και θερμομόνωση, χωρίς να απαιτείται επιπλέον κάποιο άλλο δομικό στοιχείο. Το εξωτερικό
φύλλο είναι τραπεζοειδούς μορφής, ενώ το εσωτερικό είναι ελαφρά διαµορφωµένο.
Εναλλακτικά, σε υφιστάμενα κτίρια με βιομηχανική στέγη χωρίς θερμομόνωση, γίνεται
τοποθέτηση της θερμομόνωσης εξωτερικά του κελύφους.
Σύνθετο θερμομονωτικό πάνελ
Τα σύνθετα πάνελ προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ευελιξία κατά την τοποθέτηση,
εξοικονόμηση χρόνου κατασκευής, μεγάλη μηχανική αντοχή, πυροπροστασία και μερική
ηχομόνωση
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Τα πάνελ τοποθετούνται πάνω στο μεταλλικό σκελετό στις κατάλληλες θέσεις που ορίζει ο
κατασκευαστής και στερεώνονται μηχανικά με τις κατάλληλες βίδες
Θερμομόνωση πάνω από το κέλυφος
Εάν απαιτείται εφαρμογή θερμομόνωσης σε υφιστάμενο κτίριο, τότε τοποθετείται πάνω από
το κέλυφος του κτιρίου είτε με συμβατική είτε αντεστραμμένη μέθοδο. Σε κάθε περίπτωση, η
κλίση μπορεί να δοθεί από το θερμομονωτικό υλικό (Εικόνα 63). Αν πρόκειται να τοποθετηθεί
ασφαλτική μεμβράνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πετροβάμβακας με έτοιμη ασφαλτική
επάλειψη. Η τοποθέτηση γίνεται με ειδικά βύσματα και ροδέλες και η πυκνότητα τον
βυσμάτων θα πρέπει να καλύπτει της απαιτήσεις του Ευρωκώδικα για υφαρπαγή από τον
άνεμο.

Εικόνα 63: Ενδεικτική απεικόνιση θερμομόνωσης βιομηχανικής στέγης πάνω από το κέλυφος
όπου οι κλίσεις δίνονται από το θερμομονωτικό υλικό.

5.4 Θερμομόνωση δαπέδου
5.4.1 Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος νέα κατασκευή – Θερμομόνωση πλάκας επί
εδάφους
Η θερμομόνωση μέσα στην πλάκα χωρίς να προηγηθεί τοποθέτηση της θερμομόνωσης
δημιουργεί μεγάλες θερμογέφυρες και για το λόγο αυτό δεν προτείνεται. Αντίθετα προτείνεται
η θερμομόνωση επί εδάφους.
Το θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πολύ καλή αντοχή έναντι
θλιπτικών φορτίων επειδή όλο το βάρος του κτιρίου θα μεταφέρεται από την πλάκα στο υλικό.
Για επιπλέον ασφάλεια, ανεξάρτητα της υγρομόνωσης (στεγανοποιητικής στρώσης) που θα
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τοποθετηθεί, το υλικό της θερμομόνωσης που θα επιλεγεί πρέπει να μην προσβάλλεται από
την υγρασία.
Το έδαφος διαστρώνεται με αμμοχάλικο πάχους περίπου 20cm, που διακόπτει τη συνέχεια
των τριχοειδών αγγείων του χώματος (κράσιερο). Πάνω από το χώμα τοποθετούνται με
προσοχή πρώτα η αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και στη
συνέχεια οι θερμομονωτικές πλάκες. Ακολουθεί η τοποθέτηση του οπλισμού και η διάστρωση
του σκυροδέματος.
Αφού στεγνώσει η πλάκα και καθαριστεί προσεκτικά η επιφάνειά της τοποθετείται στρώση
σκριτ και πάνω το συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με το οποίο θα συγκολληθούν τα μάρμαρα,
πλακάκια ή λάμινειτ (συνθετικό) πάτωμα.

Εικόνα 64: Θερμομόνωση πλάκας επί εδάφους
Σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί ενδοδαπέδια θέρμανση, οι σωληνώσεις τοποθετούνται στο
σκριτ αφού προηγηθεί η τοποθέτηση ανακλαστικής μεμβράνης. Πάνω από τη μεμβράνη,
τοποθετούνται οι σωλήνες της θερμομόνωσης είτε με ειδικά κλιπς (ή ράγες) πάνω από
γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα, είτε με χρήση της ειδικής βάσης που διαθέτει ο
κατασκευαστής της θερμομόνωσης. Συχνά, η διαμορφωμένη βάση της ενδοδαπέδιας
θέρμανσης είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικό υλικό, γεγονός που μπορεί να
προσφέρει πρόσθετη θερμική αντίσταση (Εικόνα 65). Πάνω από τις σωληνώσεις απαγορεύεται
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η χρήση θερμομονωτικών σκυροδεμάτων που εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας προς τα
πάνω. Μετά το σκριτ μπορούν να συγκολληθούν πλακίδια αφήνοντας κατάλληλους αρμούς
διαστολής.

Εικόνα 65: Διαμορφωμένη βάση για τοποθέτηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Η Εικόνα 66 παρουσιάζει όλα τα στρώματα που αποτελούν ένα θερμαινόμενο δάπεδο με
ενδοδαπέδια θέρμανση στην περίπτωση θερμομόνωσης μεταξύ ορόφων όπου απαιτείται και
ηχομόνωση:
1. Eπίχρισμα.
2. Περιμετρικό αρμοκάλυπτρο (τσακολαδούρα).
3. Tσιμεντοκονίαμα για τη συγκόλληση της τσακολαδούρας (ή αρμοκάλυπτρου).
4. Μονωτικό υλικό.
5. Πλάκες μαρμάρου.
6. Tσιμεντοκονίαμα (για τη συγκόλληση μαρμάρων).
7. Tσιμεντοκονίαμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
8. Σωλήνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
9. Προστατευτικό φύλλο θερμομόνωσης.
10. Σκληρές θερμομονωτικές πλάκες.
11. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
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Εικόνα 66: Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδου
5.4.2 Δάπεδο πάνω από πιλοτή ή πάνω από θερμαινόμενο ή μη χώρο
Η εφαρμογή της θερμομόνωσης σε δάπεδα που βρίσκονται πάνω από ανοικτό ή κλειστό χώρο
μπορεί να γίνει εξωτερικά είτε μέσα ή κάτω από την πλάκα ή εσωτερικά κάτω από το ξύλινο
δάπεδο (Κεφάλαιο 6.6.1) ή πάνω από το δάπεδο (Κεφάλαιο 6.6.2). Σε όλες τις περιπτώσεις, η
εφαρμογή είναι ίδια για νέα ή υφιστάμενα κτίρια.
Για την πρώτη περίπτωση, θερμομόνωση μέσα στην πλάκα, εφαρμόζονται οι ίδιες τεχνικές που
περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 5.4.1 και παρουσιάζονται στην Εικόνα 66.
Στη δεύτερη περίπτωση, η εφαρμογή μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές τεχνικές, είτε με
τοποθέτηση απευθείας στην πλάκα, είτε με διαμόρφωση ψευδοροφής.
Σε κάθε περίπτωση, η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί η θερμομόνωση πρέπει να είναι καθαρή
και να έχουν λυθεί τυχόν προβλήματα υγρασίας. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της φάσης
εφαρμογής, στεγνώματος και σκλήρυνσης θα πρέπει γενικά να αποφεύγονται ακραίες
περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι συνθήκες που απαιτούνται είναι:



Η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, του υποστρώματος και των υλικών πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 30°C.
Η μέγιστη σχετική υγρασία να είναι έως 90%
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Χρήση χλιαρού νερού θερμοκρασίας έως 30°C κατά την εφαρμογή. Κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες να δίνεται σημασία στη θερμοκρασία του νερού αν προέρχεται
από ντεπόζιτο/δεξαμενή ή λάστιχο νερού που δεν σκιάζονται.

Τοποθέτηση απευθείας στην πλάκα
Το θερμομονωτικό υλικό σε μορφή άκαμπτων πλακών τοποθετείται απευθείας πάνω στην
πλάκα με μέθοδο αντίστοιχη εκείνης που περιγράφηκε στην τοποθέτηση εξωτερικής
θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες (Κεφάλαιο 5.1.1).
Σε επιφάνειες ιδιαίτερα λείες με χαμηλή απορροφητικότητα, απαιτείται αστάρωμα της
επιφάνειας με ειδικό αστάρι που διαθέτει ο κατασκευαστής. Η προετοιμασία (ανάμειξη,
ανάδευση κλπ) της κόλλας γίνεται πριν την έναρξη της εφαρμογής των πλακών βάσει των
οδηγιών του κατασκευαστή. Η διάστρωση της κόλλας γίνεται όπως περιγράφηκε στην
εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας (Κεφάλαιο 5.1.1). Επιγραμματικά, η ποσότητα της
κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το βάρος της πλάκας και την τραχύτητα της
επιφάνειας πλάκας- υποστρώματος. Γενικά, η κόλλα πρέπει να καλύπτει το 30-50% της
συνολικής επιφάνειας της πλάκας. Σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει κυκλοφορία αέρα
μεταξύ της πλάκας και του υποστρώματος καθώς επίσης η πλάκα να συγκρατείται
ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνειά της.
Η τοποθέτηση των πλακών ξεκινά πάντα από μια γωνιά και συνεχίζεται μέχρι να καλυφθεί όλη
η επιφάνεια. Σε περίπτωση που οι πλάκες διαθέτουν πατούρα, αφαιρείται η πατούρα από την
πρώτη οριζόντια και τελευταία σειρά ώστε να μη δημιουργηθούν θερμογέφυρες. Η
τοποθέτηση των πλακών στο υπόστρωμα, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργείται
συνεχόμενος κατακόρυφος αρμός. Γενικά πρέπει να τοποθετούνται ολόκληρες πλάκες. Κατά
την τοποθέτηση των πλακών, οι πλάκες πιέζονται σταθερά ώστε να επιτευχθεί καλή πρόσφυση
και καθετότητα των πλακών. Τυχόν περίσσεια κόλλας από το πλάι της πλάκας πρέπει να
αφαιρείται ώστε να μη δημιουργούνται θερμογέφυρες.
Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των πλακών και παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για
τη σύσφιξη της κόλλας ώστε να αποκτήσει τις τελικές της αντοχές, ακολουθεί φρεζάρισμα των
πλακών όπου απαιτείται και τοποθέτηση των ειδικών θερμομονωτικών βυσμάτων. Ο αριθμός
των βυσμάτων ανά πλάκα και το απαιτούμενο βάθος καθορίζεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές των βυσμάτων.
Τοποθετούνται βύσματα σε κάθε γωνιά της πλάκας ώστε να πατούν πάνω σε δύο ή τρεις
πλάκες ταυτόχρονα και αντίστοιχα στην εσωτερική επιφάνεια της πλάκας. Οι τρύπες που θα
τοποθετηθούν τα βύσματα πρέπει να ανοίγονται κάθετα, αλλιώς οι ροδέλες από τα βύσματα
θα εξέχουν. Πάντα πρέπει να δημιουργείται με κατάλληλο ρούτερ υποδοχή τοποθέτησης του
βύσματος που στη συνέχεια θα καλυφτεί με τάπα ίδιας ποιότητας με το θερμομονωτικό υλικό.
Οι τρύπες συνιστάται να ανοίγονται 1cm πιο βαθιά από το σωστό βάθος για να μπορεί να
αντιμετωπισθεί η περίπτωση της σκόνης.
Κατά τη κάλυψη του βύσματος με χρήση θερμομονωτικών ταπών, η κεφαλή του βύσματος
εισέρχεται μέσα στο θερμομονωτικό υλικό, σε κατάλληλο βάθος ώστε να καλυφθεί από την
τάπα. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθούν τάπες, η μηχανική στήριξη θα δημιουργήσει
θερμογέφυρες και θα αυξήσει τη θερμοπερατότητα των τοίχων.
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Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της επιφάνειας της θερμομόνωσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι
όλες οι πλάκες έχουν ενωθεί απόλυτα και ισοπεδωθεί. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρμοί, το
κενό θα γεμισθεί με αφρό πολυουρεθάνης. Τέλος, όλη η επιφάνεια πρέπει να λειανθεί για να
γίνει επίπεδη και να αφαιρεθούν τυχόν σκόνες ή ανωμαλίες.
Μετά την τοποθέτηση των βυσμάτων εφαρμόζονται δύο επιχρίσματα πάνω στις
θερμομονωτικές πλάκες. Το πρώτο επίχρισμα αποτελείται τη βάση στην οποία θα τοποθετηθεί
το πλέγμα στήριξης (υαλόπλεγμα) των πλακών. Το πλέγμα προσφέρει προστασία στη
θερμομόνωση κατά των εξωτερικών τάσεων λόγω μεταβολής θερμοκρασίας και ανέμου καθώς
και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Το πλέγμα θα κρατήσει το τελικό επίχρισμα συνεχές
και χωρίς ρηγματώσεις. Μετά την τοποθέτηση του, το υαλόπλεγμα επιστρώνεται με σπάτουλα
ώστε να είναι πλήρως βυθισμένο στην κόλλα. Γενικά θα πρέπει να βρίσκεται στο μέσο της
κόλλας και να μην βρίσκεται ούτε στην επιφάνεια ούτε όμως και σε επαφή με το
θερμομονωτικό υλικό.
Τέλος, όταν στεγνώσει πλήρως η κόλλα (2-7 μέρες) τοποθετείται το τελικό επίχρισμα. Συνήθως
μεταξύ της ενισχυτικής και τελικής στρώσης απαιτείται ενδιάμεσο αστάρωμα για να
επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση.
Τοποθέτηση με διαμόρφωση ψευδοροφής
Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται ευρέως όταν υπάρχουν οριζόντιες σωληνώσεις στην πλάκα,
ώστε να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση για μελλοντική επιδιόρθωσή τους. Λόγω του μεγάλου
πάχους, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί από την αρχή το διαθέσιμο ύψος του χώρου.
Αρχικά γίνεται η μέτρηση και χάραξη των οδηγών του σκελετού με σήμανση κάθε 60cm. Οι
κύριοι οδηγοί του σκελετού τοποθετούνται στην πλάκα με άμεσες αναρτήσεις Π για ύψος
μέχρι 12cm και με ταχείες ή άκαμπτες αναρτήσεις για ύψη ανάρτησης άνω των 12cm. Οι
αναρτήσεις στηρίζονται στην πλάκα με μεταλλικές βίδες. Ο αριθμός των στηρίξεων καθώς και
το μήκος των βιδών εξαρτώνται από τον τύπο της οροφής, το υλικό της μόνωσης και το ολικό
βάρος που θα φέρουν.
Στη συνέχεια και πριν τοποθετηθούν οι δευτερεύοντες οδηγοί (σε περίπτωση που θα
τοποθετηθούν) τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. Συνήθως χρησιμοποιείται εύκαμπτο
ρολό που κόβεται σε κατάλληλο μέγεθος για να ταιριάζει στις ανοχές των οδηγών. Το
θερμομονωτικό υλικό δεν πρέπει να αγγίζει στην πλάκα, αλλά να υπάρχει μικρό διάκενο αέρα
μεταξύ τους για βελτίωση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του.
Στη συνέχεια τοποθετούνται οι δευτερεύοντες οδηγοί (αν απαιτείται). Οι δευτερεύοντες
οδηγοί τοποθετούνται κάθετα στους κύριους οδηγούς και κάτω από αυτούς και συνδέονται με
τους κύριους με συνδετήρα τύπου Π ή Τ.
Οι γυψοσανίδες/τσιμεντοσανίδες τοποθετούνται και στηρίζονται πάνω στους οδηγούς. Σε
κλειστούς χώρους οι οδηγοί έχουν πατούρες ώστε να ακουμπούν οι γυψοσανίδες και να μην
απαιτούν στερέωση.
Σε εξωτερικούς χώρους (πυλωτή), για επιπλέον προστασία από την υγρασία της ατμόσφαιρας
και από έντομα/τρωκτικά, οι τσιμεντοσανίδες στερεώνονται πολύ καλά στους οδηγούς,
αρμολογούνται και επιχρίονται με υδατοστεγές επίχρισμα.
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6

Συμβατική θερμομόνωση

Το κεφάλαιο αυτό αφορά όλες τις τεχνικές εφαρμογής θερμομόνωσης στο εσωτερικό του
κελύφους ή χρησιμοποιώντας συμβατικές μεθόδους.

6.1 Εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας
Η θερμομόνωση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε υφιστάμενες τοιχοποιίες, σε υφιστάμενα ή
καινούργια κτίρια. Σε περίπτωση καινούργιων κτιρίων συνιστάται να έχει περάσει ένας μήνας
από την αφαίρεση του καλουπιού ώστε να έχει στεγνώσει πλήρως το μπετόν και από την
εσωτερική πλευρά.
Η επένδυση της τοιχοποιίας του κελύφους μπορεί να γίνει με έτοιμα θερμομονωτικά πάνελ
που επικολλούνται εσωτερικά με κατάλληλη κόλλα, με την κατασκευή μεταλλικού σκελετού
όπου στερεώνεται το μονωτικό υλικό και στη συνέχεια καλύπτεται με γυψοσανίδα, ή με
θερμομονωτικές πλάκες που στηρίζονται με βίδες στον τοίχο.
Προετοιμασία εφαρμογής
Σε κάθε περίπτωση, πριν την εφαρμογή της θερμομόνωσης απαιτείται να γίνουν κάποιες
προπαρασκευαστικές εργασίες που θα προετοιμάσουν το υπόστρωμα για την εφαρμογή του
υλικού.
Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μηχανολογικές και
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πριν την έναρξη της εφαρμογής της θερμομόνωσης, να γίνει
έλεγχος διαρροών σε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και να έχουν τοποθετηθεί όλες οι
κάσες των κουφωμάτων.
Όλες οι ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην
επιφάνεια πρέπει να αφαιρεθούν και να προεκταθούν σε μήκος τουλάχιστον 2 εκατοστά από
το πάχος της θερμομόνωσης (συνυπολογίζοντας το πάχος των επιχρισμάτων). Σε περίπτωση
που πρέπει να εγκιβωτιστούν τα καλώδια πρέπει να γίνει από την αρχή πρόβλεψη ενώ πρέπει
να έχουν τοποθετηθεί όλες οι εγκαταστάσεις στο υπόστρωμα και να έχουν σφραγιστεί
προσεκτικά όλα τα ανοίγματα που έχουν προκύψει από αυτές.
Πρέπει να γίνει προσεκτικός οπτικός και μηχανικός έλεγχος του υφιστάμενου υποστρώματος.
Η τοιχοποιία πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής πρόσφυση
των πλακών κατά την αρχική τους τοποθέτηση. Παρόλο που κατά την εφαρμογή του
συστήματος με μηχανική στερέωση δεν απαιτείται προεργασία του υποστρώματος, η
τοιχοποιία πρέπει να είναι και σε αυτή την περίπτωση στεγνή και καθαρή ώστε να επιτευχθεί
επαρκής πρόσφυση των οδηγών. Συγκεκριμένα:




Ιδιαίτερα βρώμικες τοιχοποιίες (σκόνες, ρύποι, λάδια, κτλ.) θα πρέπει να καθαριστούν
προσεκτικά με κατάλληλη μέθοδο.
Ιδιαίτερα λείες επιφάνειες που έχουν χαμηλή απορροφητικότητα θα πρέπει να ξυστούν
ώστε να έχει καλύτερη πρόσφυση το αστάρι σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί, ή η
ειδική κόλλα που παρέχει η εταιρεία.
Πρέπει να γίνει έλεγχος της ικανότητάς του υποστρώματος να φέρει φορτία καθώς
επίσης και έλεγχος των επιφανειών του μπετόν και των τούβλων για τη σταθερότητά
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τους. Εάν κρίνεται απαραίτητο γίνεται δοκιμή του υποστρώματος ως προς την
καταλληλότητά του. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ενεργές ρωγμές και οι
στατικές ρωγμές του υποστρώματος έχουν επισκευαστεί.
Τα επιχρίσματα και οι βαφές σε σοβατισμένες ή βαμμένες επιφάνειες πρέπει να
ελέγχονται για τη σταθερότητά τους. Σε περίπτωση τοπικών ή γενικότερων
προβλημάτων απαιτείται είτε άριστη εξυγίανση των προβλημάτων του υποστρώματος
ή επιπρόσθετη μηχανική στερέωση του συστήματος.
Τυχόν εμφάνιση άλγης ή μυκήτων επιβάλλει ειδική προεργασία με καλό καθαρισμό της
τοιχοποιίας και εφαρμογή κάποιου αντιμουχλικού (συνήθως διατίθεται από την
εταιρεία του μονωτικού) χωρίς να είναι απαραίτητο να πλυθεί κατόπιν η επιφάνεια.
Το υπόστρωμα δεν πρέπει να εμφανίζει ορατά σημεία διείσδυσης υγρασίας. Σε
παλαιές κατασκευές πρέπει να έχουν αντιμετωπιστεί τα αίτια για την ανερχόμενη
υγρασία, αλάτων κ.α. και η τοιχοποιία έχει στεγνώσει επαρκώς.
Σε περίπτωση που υπάρχουν σαθρά σημεία, αυτά θα πρέπει να αποξηλωθούν και να
αποκατασταθούν με τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα

Τέλος, είναι επιβεβλημένη η προστασία όλων των επιφανειών που δεν πρόκειται να
επικαλυφθούν (όπως κουφώματα, ξύλινη στέγη, γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο) με κατάλληλα
καλύμματα για την αποφυγή τυχόν διείσδυσης υγρασίας πίσω από το θερμομονωτικό υλικό
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της φάσης εφαρμογής, στεγνώματος και σκλήρυνσης θα πρέπει
γενικά να αποφεύγονται ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι συνθήκες που απαιτούνται
είναι:




Η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, του υποστρώματος και των υλικών πρέπει να
κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 30°C.
Η μέγιστη σχετική υγρασία να είναι έως 90%
Χρήση χλιαρού νερού θερμοκρασίας έως 30°C κατά την εφαρμογή. Κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες να δίνεται σημασία στη θερμοκρασία του νερού αν προέρχεται
από ντεπόζιτο/δεξαμενή ή λάστιχο νερού που δεν σκιάζονται.

6.1.1 Τοποθέτηση και στερέωση θερμομονωτικών πάνελ
Για την εφαρμογή της θερμομόνωσης χρησιμοποιούνται έτοιμα άκαμπτα θερμομονωτικά
πάνελ. Συνήθως αποτελούνται από πλάκα του θερμομονωτικού υλικού βιομηχανικά
επικολλημένη σε γυψοσανίδα στη μια πλευρά, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί στρώση
ανακλαστικής επιφάνειας και ινών ξύλου στην μια πλευρά για καλύτερη πρόσφυση στην
τοιχοποιία.
Η στερέωση των πλακών στο υπόστρωμα κατά την τοποθέτηση γίνεται με ειδική συγκολλητική
ουσία (κόλλα) κατάλληλη για τον τύπο του υλικού βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή. Σε
επιφάνειες ιδιαίτερα λείες με χαμηλή απορροφητικότητα, ίσως απαιτηθεί αστάρωμα της
επιφάνειας με ειδικό αστάρι που διαθέτει ο κατασκευαστής.
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Η προετοιμασία (ανάμειξη, ανάδευση κλπ) της κόλλας γίνεται πριν την έναρξη της εφαρμογής
των πλακών βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. Αυτό ισχύει και για τις κόλλες υπό μορφή
πάστας. Η κόλλα συγκόλλησης τοποθετείται σημειακά (σε μπάλες) ή σε παράλληλες γραμμές
στο πίσω μέρος του πάνελ γυψοσανίδας σε κατάλληλες αποστάσεις βάσει των συστάσεων του
κατασκευαστή. Εναλλακτικά μπορεί να απλωθεί με οδοντωτή σπάτουλα στον τοίχο. Η κόλλα
χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για να δράσει.
Οι πλάκες τοποθετούνται απευθείας στην τοιχοποιία, σε σειρές, από κάτω προς τα πάνω. Το
κάθε επόμενο πανέλ τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά με το προηγούμενο,
μετακινώντας το απαλά μέχρι να έρθει στη σωστή θέση, μέχρι το τέλος του τοίχου Κατά την
τοποθέτηση, οι πλάκες πιέζονται ελαφρά (με ξυλόσφυρο) για να κολλήσουν καλά και να
διαφύγει τυχόν αέρας που έχει παγιδευτεί πίσω από αυτές. Αν απαιτείται, οι πλάκες
διαμορφώνονται στο κατάλληλο μέγεθος επιτόπου με κοπή τους με κοπίδι ή πριόνι (Εικόνα
67).

Εικόνα 67: Κοπή της θερμομονωτικής πλάκας στο απαιτούμενο μέγεθος
Κατά την τοποθέτηση ανοίγονται οι κατάλληλες τρύπες στις πλάκες για να περάσουν οι
αναμονές (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλπ). Οι εταιρίες συνήθως διαθέτουν κατάλληλα
παρελκόμενα με θερμοδιακοπή που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση (Εικόνα 68).
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Εικόνα 68: Αναμονή για καλώδια
Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των πάνελ και καλυφθεί πλήρως η επιφάνεια, οι
ενώσεις των πάνελ αρμολογούνται με σπάτουλα με την κόλλα που διαθέτει ο κατασκευαστής.
Στη συνέχεια, για ενίσχυση της αντοχής του αρμού, μπορούν να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη
χαρτοταινία.

Εικόνα 69: Αρμολόγηση και τοποθέτηση χαρτοταινίας
Μετά το στέγνωμα της αρμολόγησης, γίνεται το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας (επένδυση με
πλακάκια, επένδυση με ταπετσαρία, βαφή). Για επιπλέον μηχανική αντοχή του πάνελ, πριν το
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τελικό φινίρισμα μπορεί να τοποθετηθεί κόλλα και υαλόπλεγμα, όπως περιγράφηκε στην
εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Αν η θερμομονωτική πλάκα δεν διαθέτει γυψοσανίδα, η γυψοσανίδα τοποθετείται μετά το
τέλος της αρμολόγησης. Εάν θα τοποθετηθεί διπλή γυψοσανίδα, οι γυψοσανίδες
τοποθετούνται σταυρωτά (πρώτα κατακόρυφα και μετά οριζόντια), ή με τέτοιο τρόπο που
αρμοί της μιας σειράς να είναι μετατοπισμένοι σε σχέση με την άλλη.

Εικόνα 70: Τοποθέτηση 2ης σειράς γυψοσανίδας
6.1.2 Τοποθέτηση θερμομόνωσης και στερέωση με χρήση σκελετού στήριξης
Το σύστημα αποτελείται από εύκαμπτα ρολά θερμομονωτικού υλικού, γυψοσανίδες, και
(μεταλλικό ή ξύλινο) σκελετό που θα τοποθετηθεί στον τοίχο. Επιπλέον μπορεί να
χρησιμοποιηθεί διπλή στρώση γυψοσανίδας που να περιλαμβάνει ανακλαστική επιφάνεια,
υδατοπροστασία, πυράντοχο υλικό, μεταλλικό πλέγμα για μηχανικές καταπονήσεις κλπ.
Αρχικά τοποθετείται ο σκελετός στον τοίχο αφού πρώτα γίνει η κατάλληλη χάραξη των
σημείων τοποθέτησης, βάσει του πλάτους του ρολού. Ο σκελετός κόβεται στο κατάλληλο
μήκος, βάσει των διαστάσεων του τοίχου. Για βέλτιστη πρόσφυση και θερμομόνωση του
σκελετού στον τοίχο, μπορεί να τοποθετηθεί αφρώδης θερμομονωτική κολλητική ταινία
διπλής όψης. Το πάχος του σκελετού καθορίζεται από το επιλεγμένο πάχος της θερμομόνωσης
ενώ πρέπει να συνυπολογιστεί και μικρή απόσταση που θα πρέπει να υπάρχει για μικρό
διάκενο αέρα ώστε να βελτιωθεί η θερμομονωτική ικανότητα της μόνωσης.
Πρώτα τοποθετούνται οι οδηγοί (στρωτήρες) στη βάση και την οροφή του δωματίου
χρησιμοποιώντας βίδες με κατάλληλα βύσματα (ρόμπλαξ). Στη συνέχεια τοποθετούνται οι
ορθοστάτες και στερεώνονται με βίδες ή μόνιμους συνδετήρες πάνω στους στρωτήρες στο
πάτωμα και την οροφή. Η επιπλέον στερέωση των ορθοστατών στον τοίχο με βύσματα πρέπει
να αποφεύγεται διότι προκαλεί θερμογέφυρες. Η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών
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καθορίζεται από το πλάτος του ρολού που θα τοποθετηθεί (Εικόνα 71). Αν διατίθενται από τον
κατασκευαστή, για καλύτερη στήριξη και μειωμένες απώλειες στις γωνιές, τοποθετούνται
γωνιακοί ορθοστάτες που βλέπουν και στις δύο πλευρές του τοίχου. Για ελαχιστοποίηση των
θερμογεφυρών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί θερμομονωτική ταινία διπλής όψης στην επαφή
των οδηγών/ορθοστατών με τα δομικά στοιχεία.
Στη συνέχεια, τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό μεταξύ των παράλληλων ορθοστατών.
Όπου απαιτείται, το υλικό κόβεται εύκολα με μαχαίρι στο απαιτούμενο μήκος. Ανάλογα με τον
τύπο του ορθοστάτη μπορεί να απαιτείται και τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού στο πάχος
του ορθοστάτη (Εικόνα 73).
Εφόσον το υλικό είναι εύκαμπτο, θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί με ευκολία μεταξύ των
ορθοστατών χωρίς να καμπυλώνει ή να αφήνει διάκενα (Εικόνα 72).

Εικόνα 71: Τοποθέτηση στρωτήρων και ορθοστατών
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Εικόνα 72: Εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης με εύκαμπτο ρολό

Εικόνα 73: Εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης με άκαμπτη πλάκα

Μετά την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού, κόβονται οι γυψοσανίδες στο
απαιτούμενο μέγεθος για να καλύψουν όλη την επιφάνεια του τοίχου και στερεώνονται στο
σκελετό με βίδες.
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Κατά την τοποθέτηση ανοίγονται οι κατάλληλες μικρές τρύπες στο ρολό και αντίστοιχα στις
γυψοσανίδες στις πλάκες για να περάσουν οι αναμονές (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλπ)
(Εικόνα 74). Όπου είναι δυνατόν, οι καλωδιώσεις και σωληνώσεις περνούν μέσα από τους
ορθοστάτες για καλύτερη αντοχή και προστασία.

Εικόνα 74: Ηλεκτρομηχανολογικές αναμονές
Σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί δεύτερη σειρά γυψοσανίδων, τοποθετούνται σταυρωτά σε
σχέση με τις πρώτες γυψοσανίδες, ή με τέτοιο τρόπο που αρμοί της μιας σειράς να είναι
μετατοπισμένοι σε σχέση με την άλλη. Αντίστοιχη τοποθέτηση γίνεται στην περίπτωση που θα
τοποθετηθεί μοριοσανίδα OSB.
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Εικόνα 75: Τοποθέτηση γυψοσανίδας
Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των πάνελ και καλυφτεί πλήρως ο τοίχος, οι ενώσεις
των πάνελ αρμολογούνται με σπάτουλα με κατάλληλη κόλλα που διαθέτει ο κατασκευαστής.
Μετά το στέγνωμα της αρμολόγησης, γίνεται το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας (επένδυση με
πλακάκια, επένδυση με ταπετσαρία, βαφή).
6.1.3 Τοποθέτηση και στερέωση πλακών θερμομόνωσης με σκελετό στήριξης
Το σύστημα αποτελείται από άκαμπτες θερμομονωτικές πλάκες που διαθέτουν πατούρα και
ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό στήριξης. Γενικά η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται ευρέως επειδή
δεν έχει καλή μηχανική αντοχή.
Τα πλαίσια τοποθετούνται απευθείας στον τοίχο, χωρίς να χρησιμοποιηθεί κόλλα και στη
συνέχεια, στην ένωση των δύο γειτονικών πατούρων τοποθετείται η δοκός του σκελετού η
οποία στηρίζεται με βίδες στον τοίχο. Το πάχος του σκελετού πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να
μην προεξέχει από τις πλάκες.
Τα υπόλοιπα στάδια εφαρμογής είναι αντίστοιχα αυτών της εφαρμογής με μεταλλικό σκελετό.

6.2 Θερμομόνωση με θερμομονωτικά τούβλα
Σε γενικές γραμμές η τοποθέτηση των θερμομονωτικών τούβλων είναι αντίστοιχη αυτής των
κοινών τούβλων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι ορθό να ακολουθούνται οι οδηγίες του
κατασκευαστή, ιδίως στο θέμα των καιρικών συνθηκών που πρέπει να επικρατούν κατά το
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κτίσιμο, καθώς επίσης και στις προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν την κατασκευή, όπως
διάβρεξη τούβλων, προετοιμασία πηλού κλπ.
Επίσης, σε περίπτωση που τα τούβλα έχουν διαμορφώσεις αρσενικό-θηλυκό στις άκρες για
ενθυλάκωση, δεν χρησιμοποιείται πηλός στις κατακόρυφες ενώσεις αλλά μόνο στις οριζόντιες.
Παρά την βέλτιστη συμπεριφορά των θερμομονωτικών τούβλων τόσο σε θερμικές όσο και σε
μηχανικές ιδιότητες, το κυριότερό τους μειονέκτημα είναι ο μεγάλος συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητας που έχουν οι κολώνες και δοκοί του κτιρίου. Για να επιτευχθεί ο μέγιστος
συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας βάσει της νομοθεσίας, αλλά και να μειωθούν οι
απώλειες θερμότητες από τις κολώνες/δοκούς (φέροντες οργανισμοί), είναι απαραίτητη η
επιπλέον θερμομόνωσή των κολώνων/δοκών.
Η κοινή πρακτική που ακολουθείται, είναι να εφαρμόζονται θερμομονωτικές πλάκες
εξωτερικά των κολώνων/δοκών του κτιρίου χρησιμοποιώντας τεχνικές αντίστοιχες της
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων (Κεφάλαιο 5.1). Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη εξωτερική
επιφάνεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τούβλα μεγαλύτερου πάχους από τις κολώνες, ώστε
μετά την τοποθέτηση της θερμομόνωσης το συνολικό πάχος του κελύφους να είναι
ομοιόμορφο. Μετά την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού, εφαρμόζεται το επίχρισμα
προστασίας ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.
Σημαντική παράμετρος της βέλτιστης θερμομονωτικής απόδοσης του κελύφους είναι η
αποφυγή των θερμογεφυρών που δημιουργούνται στα σημεία επαφής του θερμομονωτικού
υλικού με τα θερμομονωτικά τούβλα. Γι’ αυτό το λόγο, η τοποθέτηση των πλακών πρέπει να
γίνεται πολύ προσεκτικά και να αφήνονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τους, οι οποίες θα
πρέπει να αρμολογηθούν με θερμομονωτική κόλλα. Επιπλέον, συστήνεται να τοποθετηθεί
υαλόπλεγμα το οποίο τουλάχιστον να υπερκαλύπτει όλο το θερμομονωτικό υλικό προς τα
τούβλα ώστε να είναι ομοιόμορφη η τελική επιφάνεια.
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Εικόνα 76: Θερμομόνωση Κολώνων Δοκών

Εικόνα 77: Θερμομόνωση κολώνων δοκών
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6.3 Θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας
Ο τύπος αυτός της θερμομόνωσης μπορεί να εφαρμοσθεί σε νέες κατασκευές κατά το στάδιο
της κατασκευής τους και σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία έχουν διπλή τοιχοποιία με διάκενο
αερισμού.
6.3.1 Νέα τοιχοποιία
Στήριξη – Στατική αντοχή
Λόγω του ότι οι δύο τοίχοιέχουν κατασκευαστεί ξεχωριστά, αποτελούν αυτόνομες κατασκευές
που δεν συμπεριφέρονται ως ενιαίο σώμα. Γι’ αυτό το λόγο, κατά την κατασκευή, τα δύο
κελύφη της τοιχοποιίας είναι απαραίτητο να συνδέονται καλά και στερεά μεταξύ τους ώστε να
έχουν ομοιόμορφη συμπεριφορά και αντοχή σε περίπτωση σεισμού ή κατά την εφαρμογή
ψηλών δυνάμεων στην εξωτερική πλευρά του κελύφους λόγω δυνατών ανέμων ή κρουστικών
φορτίων. Με τη σύνδεση, οι καταπονήσεις στο εξωτερικό κέλυφος μεταφέρονται στο
εσωτερικό, αποσβένοντας μέρος του φορτίου, ενώ σε περίπτωση σεισμού συμπεριφέρονται
ως ενιαίο σώμα με καλύτερη ελαστικότητα. Η σύνδεση των δύο τοίχων μεταξύ τους
παλαιότερα γινόταν με σκιννέττα (περίδεσμος ενίσχυσης) ενώ πλέον γίνεται με μεταλλικούς ή
πλαστικούς συνδετήρες.
Η σκιννέττα κατασκευάζεται από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα ανά 1-1,5m περίπου ύψος
της τοιχοποιίας και πρέπει να καλύπτει όλο το πλάτος των δύο κελύφων ώστε να παρεμποδίζει
τις αυτόνομες κινήσεις του κάθε τοίχου. Παρά την πολύ καλή στατική συμπεριφορά του
κελύφους, το μειονέκτημα της σκιννέττας είναι ο μεγάλος συντελεστής θερμικής
αγωγιμότητας του σκυροδέματος που δημιουργεί θερμογέφυρες στα σημεία κατασκευής της
(Εικόνα 79β). Για να μειωθούν οι θερμογέφυρες είναι απαραίτητη η τοποθέτηση επιπλέον
θερμομόνωσης στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου στο σημείο της σκιννέττας, πράγμα που
συνήθως παραλείπεται για αισθητικούς λόγους.
Οι συνδετήρες ενίσχυσης είναι μεταλλικές ή πλαστικές λάμες που τοποθετούνται στο διάκενο
των δύο τοίχων με τις άκρες τους να κτίζονται στους αρμούς των τοίχων. Το ύψος τοποθέτησης
των συνδετήρων καθορίζεται κυρίως από τις διαστάσεις του θερμομονωτικού υλικού που θα
χρησιμοποιηθεί (συνήθως κάθε 3 τούβλα ή 0,6m) αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέγιστο
ύψος που απαιτεί η στατική μελέτη της κατασκευής.
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Εικόνα 78: συνδετήρας διπλής τοιχοποιίας

Εικόνα 79: α) Θερμομόνωση δικέλυφης τοιχοποιίας, β) Μη θερμομονωμένη σκιννέττα
δικέλυφης τοιχοποιίας
Κατασκευή - εφαρμογή
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Η κατασκευή των δύο κελύφων και η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού γίνεται
ταυτόχρονα κατά την κατασκευή του κελύφους. Αρχικά οι δύο τοίχοι κατασκευάζονται
ταυτόχρονα μέχρι το σημείο που θα τοποθετηθούν οι στηρίξεις. Οι τοίχοι και το δάπεδο
καθαρίζονται καλά από τυχόν περισσεύματα κονιάματος. Το θερμομονωτικό υλικό
τοποθετείται στο ενδιάμεσο με τέτοιο τρόπο ώστε να πατά καλά στο δάπεδο. Για αποφυγή
θερμογεφυρών στη βάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμμος ή πηλός. Αν χρησιμοποιηθούν
θερμομονωτικές πλάκες που διαθέτουν οριζόντιες γραμμώσεις, αυτές τοποθετούνται
κατακόρυφα ώστε να απομακρύνουν το συμπυκνωμένο νερό από την επιφάνειά τους. Αφού
τοποθετηθούν οι συνδετήρες (ή η κατασκευή της σκιννέττας) συμπληρώνεται η δόμηση μέχρι
την επόμενη στήριξη. Πριν την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συνδετικό υλικό στους αρμούς μεταξύ των δύο εφαπτόμενων πλακών για
μείωση των θερμογεφυρών. Το κτίσιμο συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι τη δοκό.
Εναλλακτικά, μπορεί να κατασκευαστεί πρώτα ο εξωτερικός τοίχος με τοποθέτηση των
συνδετήρων και στη συνέχεια, όταν παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος, γίνεται η τοποθέτηση
του θερμομονωτικού υλικού, αρμολόγηση των διάκενων και κτίσιμο του εσωτερικού τοίχου
(Εικόνα 80). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζεται μεγάλη κεφαλή στους
συνδετήρες , για να συγκρατούν το θερμομονωτικό υλικό χωρίς να το καταστρέφουν (Εικόνα
78, Εικόνα 82). Σε περίπτωση τοιχοποιίας από χυτό μπετόν, οι συνδετήρες τοποθετούνται κατά
την κατασκευή του ξυλότυπου και του οπλισμού της τοιχοποιίας.

Εικόνα 80: Κατασκευή διπλής τοιχοποιίας με συνδετήρες
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Εικόνα 81: Συνδετήρας σε διπλή τοιχοποιία
Εάν θα χρησιμοποιηθεί θερμομονωτικό υλικό που φέρει ανακλαστική επιφάνεια, πρέπει να
υπολογιστεί το διάκενο που απαιτείται μεταξύ της ανακλαστικής επιφάνειας και του τοίχου,
ώστε να μην ακυρωθεί η ανακλαστικότητα (Εικόνα 82). Η ανακλαστική επιφάνεια πρέπει να
βλέπει στο εσωτερικό του κτιρίου ώστε να ανακλά τη θερμότητα προς το εσωτερικό κατά τους
χειμερινούς μήνες και να επιτρέπει την αναπνοή του υλικού από την εξωτερική πλευρά ώστε
να εξατμίζεται η υγρασία που μπορεί να απορροφά το υλικό.
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Εικόνα 82: Διπλή τοιχοποιία με ανακλαστική επιφάνεια
Πρέπει να τονισθεί ότι η τοποθέτηση της θερμομόνωσης δεν πρέπει να επηρεάζει της
απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή
της τοιχοποιίας και τη συμπίεση που επέρχεται στο συνδετικό κονίαμα.
Όπως και στη χρήση θερμομονωτικών τούβλων (Κεφάλαιο 6.2), η δικέλυφη τοιχοποιία απαιτεί
την επιπλέον θερμομόνωση των δοκών/κολώνων και σκιννέττας του κελύφους του κτιρίου
ώστε να μην δημιουργούνται θερμογέφυρες (Εικόνα 76). Αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα,
καθώς το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας-διάκενου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το
πραγματικό πάχος των δοκών του κτιρίου το οποίο συμπληρώνεται συνήθως με εξωτερική
θερμομόνωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του εξωτερικού τοίχου να στηρίζεται
στη μόνωση (Εικόνα 83) και όχι στη δοκό που επιφέρει προβλήματα ευστάθειας που θα
πρέπει να επιλυθούν κατάλληλα.

Εικόνα 83: Θερμομόνωση περίδεσμου ενίσχυσης (σκιννέττας)
6.3.2 Υφιστάμενη διπλή τοιχοποιία
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Σε περίπτωση υφιστάμενης τοιχοποιίας με διάκενο, η πλέον πρακτική μέθοδος θερμομόνωσης
είναι η διάνοιξη οπών στην κορυφή του εξωτερικού τοίχου και έκχυση χυτού θερμομονωτικού
υλικού (πχ περλίτης) στο διάκενο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αν η στήριξη γίνεται με σκιννέττα, πρέπει να ανοιχθούν οπές σε όλα
τα διάκενα που διαχωρίζονται από τον οριζόντιο περίδεσμο ενίσχυσης.

Εικόνα 84: Πλήρωση υφιστάμενης διπλής τοιχοποιίας με διάκενο
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6.4 Εσωτερική θερμομόνωση δώματος
Η εσωτερική θερμομόνωση του δώματος είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται συνήθως σε
υφιστάμενα κτίρια στα οποία υπάρχει ήδη τοποθετημένη ψευδοροφή εσωτερικά της οποίας
μπορεί να τοποθετηθεί το θερμομονωτικό υλικό ή εάν το κόστος της εξωτερικής
θερμομόνωσης είναι ψηλό, είτε λόγω του μηχανολογικού εξοπλισμού που υπάρχει στην
ταράτσα είτε για πιο γρήγορη εγκατάσταση. Επιπλέον, χρησιμοποιείται σε κτίρια γραφείων και
καταστήματα όπου απαιτείται γρήγορη θέρμανση/ψύξη του χώρου, που δεν είναι εφικτή
λόγω της θερμοχωρητικότητας της πλάκας από μπετόν.
Η εφαρμογή του θερμομονωτικού υλικού μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές τεχνικές, είτε
με τοποθέτηση απευθείας στην πλάκα, είτε με διαμόρφωση ψευδοροφής. Σε κάθε περίπτωση,
η επιφάνεια που θα τοποθετηθεί η θερμομόνωση πρέπει να είναι καθαρή και να έχουν
αντιμετωπισθεί τυχόν προβλήματα υγρασίας. Κατά τη διάρκεια της φάσης εφαρμογής,
στεγνώματος και σκλήρυνσης θα πρέπει γενικά να αποφεύγονται συνθήκες ψηλής υγρασίας ή
να γίνεται η εγκατάσταση με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
Προφανώς, για να εγκατασταθεί η θερμομόνωση πρέπει να υπάρχει καλή υγρομόνωση του
δώματος, ώστε να μην καταστραφεί το υλικό.
6.4.1 Τοποθέτηση απευθείας στην οροφή
Το θερμομονωτικό υλικό σε μορφή άκαμπτων θερμομονωτικών πλακών τοποθετείται
απευθείας πάνω στην οροφή με μέθοδο αντίστοιχη εκείνης που περιγράφηκε στην εξωτερική
θερμομόνωση υπερυψωμένου δαπέδου (Κεφάλαιο 5.4.2).
Σε επιφάνειες ιδιαίτερα λείες με χαμηλή απορροφητικότητα, απαιτείται αστάρωμα της
επιφάνειας με ειδικό αστάρι που διαθέτει ο κατασκευαστής. Η προετοιμασία (ανάμειξη,
ανάδευση κλπ) της κόλλας γίνεται πριν την έναρξη της εφαρμογής των πλακών βάσει των
οδηγιών του κατασκευαστή.
Η διάστρωση της κόλλας γίνεται όπως περιγράφηκε στην εξωτερική θερμομόνωση.
Επιγραμματικά, η ποσότητα της κόλλας που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το βάρος της
πλάκας και την τραχύτητα της επιφάνειας πλάκας - υποστρώματος. Γενικά, η συγκολλητική
ουσία πρέπει να καλύπτει το 30-50% της συνολικής επιφάνειας της πλάκας. Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της πλάκας και του
υποστρώματος ενώ η πλάκα πρέπει να συγκρατείται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνειά της.
Η τοποθέτηση των πλακών ξεκινά πάντα από μια γωνιά και συνεχίζεται μέχρι να καλυφθεί όλη
η επιφάνεια. Σε περίπτωση που οι θερμομονωτικές πλάκες διαθέτουν πατούρα, αφαιρείται η
πατούρα από την πρώτη οριζόντια και τελευταία σειρά ώστε να μην δημιουργηθούν
θερμογέφυρες. Η τοποθέτηση των πλακών στο υπόστρωμα, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
μη δημιουργείται συνεχόμενος κατακόρυφος αρμός. Γενικά πρέπει να τοποθετούνται
ολόκληρες πλάκες. Κατά την τοποθέτησή τους, οι πλάκες πιέζονται σταθερά ώστε να
επιτευχθεί καλή πρόσφυση και καθετότητά τους. Τυχόν περίσσεια κόλλας από το πλάι της
πλάκας πρέπει να αφαιρείται ώστε να μην δημιουργούνται θερμογέφυρες.
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Εικόνα 85: Εσωτερική θερμομόνωση απευθείας στην οροφή
Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των πλακών και παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για
τη σύσφιξη της κόλλας ώστε να αποκτήσει τις τελικές της αντοχές, ακολουθεί φρεζάρισμα των
πλακών όπου απαιτείται και αρμολόγηση. Γενικά επειδή είναι σε εσωτερικό χώρο δεν είναι
απαραίτητη επιπλέον μηχανική στερέωση.
Ακολούθως, εφαρμόζονται δύο επιχρίσματα πάνω στις θερμομονωτικές πλάκες. Το πρώτο
επίχρισμα αποτελείται τη βάση στην οποία θα τοποθετηθεί το πλέγμα στήριξης (υαλόπλεγμα)
των πλακών. Το πλέγμα θα κρατήσει το τελικό επίχρισμα συνεχές και χωρίς ρηγματώσεις.
Μετά την τοποθέτηση του, το υαλόπλεγμα επιστρώνεται με σπάτουλα ώστε να είναι πλήρως
βυθισμένο στην κόλλα. Γενικά θα πρέπει να βρίσκεται στο μέσο της κόλλας και να μην
βρίσκεται ούτε στην επιφάνεια ούτε όμως και σε επαφή με το θερμομονωτικό υλικό.
Τέλος, όταν στεγνώσει πλήρως η κόλλα (2-7 μέρες) τοποθετείται το τελικό επίχρισμα. Συνήθως
μεταξύ της ενισχυτικής και τελικής στρώσης απαιτείται ενδιάμεσο αστάρωμα για να
επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση.
6.4.2 Τοποθέτηση με διαμόρφωση ψευδοροφής
Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του έπιπλέον ύψος που απαιτείται, είναι απαραίτητο να
υπολογιστεί από την αρχή το διαθέσιμο ύψος του χώρου.
Αν δεν υπάρχει ήδη η ψευδοροφή, κατασκευάζεται με τοποθέτηση του σκελετού. Αρχικά
μετρούνται και χαράζονται οι οδηγοί του σκελετού με σήμανση κάθε 60cm. Οι κύριοι οδηγοί
του σκελετού τοποθετούνται στην οροφή με άμεσες αναρτήσεις Π για ύψος μέχρι 12cm και με
ταχείες ή άκαμπτες αναρτήσεις για ύψη ανάρτησης άνω των 12cm (Εικόνα 27). Οι αναρτήσεις
στηρίζονται στην οροφή με μεταλλικές βίδες. Ο αριθμός των στηρίξεων καθώς και το μήκος
των βιδών εξαρτώνται από τον τύπο της οροφής, το υλικό της μόνωσης και το ολικό βάρος που
θα φέρουν.
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Εικόνα 86: Εσωτερική θερμομόνωση οροφής με οδηγούς
Στη συνέχεια και πριν τοποθετηθούν οι δευτερεύοντες οδηγοί (σε περίπτωση που θα
τοποθετηθούν) τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. Συνήθως χρησιμοποιείται εύκαμπτο
ρολό που κόβεται σε κατάλληλο μέγεθος για να ταιριάζει στις ανοχές των οδηγών. Το
θερμομονωτικό υλικό δεν πρέπει να αγγίζει στην πλάκα, αλλά να υπάρχει μικρό διάκενο αέρα
μεταξύ τους για βελτίωση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του (Εικόνα 87).

Εικόνα 87: Λεπτομέρεια εφαρμογής
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Εικόνα 88: Εφαρμογή γυψοσανίδων
Οι αναμονές των καλωδίων φωτισμού και άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού περνούν μέσα
από τη θερμομόνωση και το κενό καλύπτεται από το εύκαμπτο υλικό.
Στη συνέχεια τοποθετούνται οι δευτερεύοντες οδηγοί (αν απαιτείται). Οι δευτερεύοντες
οδηγοί τοποθετούνται κάθετα στους κύριους οδηγούς και κάτω από αυτούς και συνδέονται με
τους κύριους με συνδετήρα τύπου Π ή Τ.
Πριν τοποθετηθούν οι γυψοσανίδες, καθορίζεται η θέση των ανοιγμάτων και ανοίγονται οι
τρύπες στις γυψοσανίδες. Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται και στηρίζονται πάνω στους
οδηγούς. Συνήθως, οι οδηγοί έχουν πατούρες ώστε να ακουμπούν οι γυψοσανίδες και να μην
απαιτούν στερέωση.

6.5

Θερμομόνωση στέγης

6.5.1 Εσωτερική θερμομόνωση στέγης από μπετόν ή ξύλο που διαμορφώνει την οροφή
του εσωτερικού χώρου και καλύπτεται με κεραμίδια
Η εφαρμογή αυτή αφορά υφιστάμενα κτίρια, για να διατηρηθεί χαμηλό το κόστος της
εφαρμογής της θερμομόνωσης, εφόσον δεν απαιτείται να αφαιρεθούν τα κεραμίδια για να
τοποθετηθεί το θερμομονωτικό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση η θερμομόνωση μπορεί να
τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά της οροφής, ακολουθώντας την κλίση της και να
στερεωθεί είτε απευθείας στην οροφή, είτε σε ψευδοτάβανο.

140

6.6 Θερμομόνωση δαπέδου
6.6.1 Ξύλινο δάπεδο σε επαφή με το έδαφος – Θερμομόνωση πάνω από την οροφή
Η εφαρμογή θερμομόνωσης σε ξύλινο δάπεδο σε επαφή με το έδαφος ή πάνω από την οροφή
ακολουθεί την ίδια τεχνική. Η θερμομόνωση πάνω από την οροφή (τσιμεντόπλακα) μπορεί να
εφαρμοσθεί με την τοποθέτηση ξύλινου πατώματος ή παρκέ το οποίο στηρίζεται σε καδρόνια
και μεταξύ τους θα τοποθετηθεί το θερμομονωτικό υλικό. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να γίνει
σε καινούργια και υφιστάμενα κτίρια.
Για την εφαρμογή, η τσιμεντόπλακα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή από υγρασίες ενώ
εργασίες σοβατίσματος ή γεμίσματα για πλακίδια πρέπει να έχουν προηγηθεί και να έχουν
στεγνώσει. Επιπλέον, για λόγους προστασίας του θερμομονωτικού υλικού, η εφαρμογή γίνεται
μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων (παραθύρων και πορτών), τα οποία θα πρέπει είναι
κλειστά κατά την τοποθέτηση εάν επικρατεί ψηλή υγρασία. Σε περίπτωση δαπέδου σε επαφή
με το έδαφος, το δάπεδο πρέπει να φέρει πολύ καλή υγρομονωτική στρώση.
Τα καδρόνια τοποθετούνται απευθείας πάνω στην τσιμεντόπλακα σε απόσταση περίπου 30cm
μεταξύ τους. Μπορούν να στερεωθούν με βίδες ή με ειδικό αντικραδασμικό προφίλ σχήματος
αντίστροφου Π στο οποίο θα τοποθετηθούν τα καδρόνια (Εικόνα 89). Το ύψος των καδρονιών
πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο από το πάχος του θερμομονωτικού υλικού ώστε να υπάρχει
μικρή στρώση αέρα μεταξύ του υλικού και του πατώματος.

Εικόνα 89: Αντικραδασμικό προφίλ σχήματος Π
Για τη θερμομόνωση χρησιμοποιείται εύκαμπτο θερμομονωτικό υλικό, το οποίο τοποθετείται
στα διάκενα μεταξύ των καδρονιών. Είναι σημαντικό, στα σημεία που διέρχονται οι
σωληνώσεις του ζεστού νερού (χρήσης ή θέρμανσης) να προστατευτεί κατάλληλα το
θερμομονωτικό υλικό. Στη συνέχεια τοποθετείται πάνω στα καδρόνια το ξύλινο δάπεδο (ή
παρκέ).
6.6.2 Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος - υφιστάμενη κατασκευή
Σε υφιστάμενες κατασκευές, η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την
τσιμεντόπλακα χωρίς να γίνει αποξήλωση του δαπέδου. Αποξήλωση του δαπέδου
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πραγματοποιείται κυρίως σε ξύλινα δάπεδα με καδρόνια ή όταν δεν είναι εφικτή η αύξηση του
ύψους του δαπέδου για να μην επηρεαστούν τα υφιστάμενα κουφώματα και τα κτιστά
ντουλάπια, που θα αυξήσουν το κόστος. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ύψος του δωματίου
μετά την τοποθέτηση της θερμομόνωσης πρέπει να πληροί το ελάχιστο ύψος που καθορίζει η
πολεοδομική νομοθεσία.
Για την εφαρμογή, αρχικά πρέπει να επιλυθούν τυχόν προβλήματα υγρασίας που υπάρχουν
στο δάπεδο. Το θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει καλή αντοχή σε
θλιπτικά φορτία, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται άκαμπτες πλάκες. Αφού καθαριστεί η επιφάνεια,
τοποθετούνται με προσοχή οι θερμομονωτικές πλάκες, ώστε να μην υπάρχουν διάκενα μεταξύ
τους. Αν απαιτείται, οι ενώσεις των πλακών αρμολογούνται με σπάτουλα με κατάλληλη κόλλα
για να βελτιωθούν οι θερμομονωτικές ιδιότητες της μόνωσης. Πάνω από τις πλάκες
θερμομόνωσης τοποθετείται νέα στρώση ελαφρομπετόν και πάνω το συνδετικό
τσιμεντοκονίαμα με το οποίο θα συγκολληθούν τα μάρμαρα, πλακάκια ή λάμινειτ πάτωμα. Αν
θα τοποθετηθεί ενδοδαπέδια θέρμανση ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία όπως αυτή που
περιγράφηκε στις νέες οικοδομές.
Εναλλακτικά, η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από ξύλινο πάτωμα,
εφαρμόζοντας την ίδια πρακτική με εκείνη της νέας οικοδομής. Σε αυτή την περίπτωση, τα
καδρόνια στηρίζονται πάνω στην υφιστάμενη επιφάνεια.

Εικόνα 90: Θερμομόνωση υφιστάμενου δαπέδου με άκαμπτο θερμομονωτικό υλικό

142

6.7 Θερμομονωτικός σοβάς
Η εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά είναι η ίδια με του συμβατικού σοβά. Πάντα όμως
πριν την εφαρμογή θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον κατασκευαστή της
τοιχοποιίας και του σοβά ώστε να διερευνηθούν τυχόν προβλήματα στην εφαρμογή του
θερμοσοβά. Για παράδειγμα, κάποιες μορφές τοιχοποιίας μπορεί να μην είναι συμβατές με
την παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής σοβά ή με ορισμένα ήδη θερμοσοβά.
Υπόστρωμα
Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοσθεί ο θερμοσοβάς πρέπει να είναι εντελώς καθαρή και
στεγνή, χωρίς υπολείµµατα σκόνης, διαλυτών, λαδιών, κόλλας, σαθρούς παλιούς σοβάδες ή
χρώματα και οτιδήποτε άλλο πιθανόν να επηρεάσει την καλή και άµεση πρόσφυση του στην
επιφάνεια. Σε περίπτωση που απαιτείται, τυχόν στρώσεις σοβάδων ή χωμάτων πρέπει να
αποξεστούν από την επιφάνεια ώστε να αυξηθεί η πρόσφυση. Εάν απαιτείται θα πρέπει να
γίνει πρώτα επίστρωση με αστάρι ή χρήση πλέγματος πριν την τοποθέτηση του θερμοσοβά.
Υαλόπλεγμα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα όταν θα εφαρμόζεται ο σοβάς σε ξύλινες ή
μεταλλικές επιφάνειες και σε επιφάνειες από πολυστερίνη ή πολυουρεθάνη.
Προεργασία
Όπου απαιτείται, ανάλογα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, η επιφάνεια πριν την
εφαρμογή θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα ώστε να μην υπάρξει μελλοντικό πρόβλημα
αποκόλλησης του σοβά ή να παρατηρηθούν ρηγματώσεις. Τέτοια προβλήματα μπορεί να
υπάρξουν κυρίως σε μεικτές επιφάνειες (τούβλο-μπετόν). Ανάλογα με την περίσταση, ίσως
απαιτηθεί να ασταρωθεί η επιφάνεια (σε δύσκολες επιφάνειες) ή να βραχεί από το
προηγούμενο βράδυ, ή πριν την επίστρωση (εύκολες περιπτώσεις).
Τοποθέτηση οδηγών
Τοποθετούνται πήχεις στερέωσης οι οποίοι λειτουργούν ως οδηγοί πάχους (μαστόρισσες) και
ως στηρίγματα κατά τη διάρκεια της επιπέδωσης του επιχρίσματος. Η τοποθέτηση γίνεται
ανάλογα με το επιθυμητό πάχος που θα έχει η στρώση του σοβά και η μέγιστη απόσταση
μεταξύ των οδηγών είναι 2 μέτρα. Τοποθετείται νήμα από γωνία σε γωνία ώστε να μπορούν
να κατασκευαστούν οδηγοί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της πρώτης στρώσης του σοβά.
Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθούν πήχεις, η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί
με χρήση προφίλ από μέταλλο, πλαστικό ή ξύλο. Τα προφίλ τοποθετούνται σε ολόκληρο το
πάχος, στις γωνίες και στους οδηγούς (μαστόρισσες και γωνιόκρανα). Γενικά, για να
εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαμόρφωση των ακμών στις γωνίες, πρέπει να τοποθετούνται
γωνιακά προφίλ (γωνιόκρανα) για προστασία των ακμών από τα κτυπήματα, ενώ παράλληλα
επιτρέπουν την ακριβή ευθυγράμμιση και βελτιώνουν την αισθητική της τοιχοποιίας. Τα
προφίλ τοποθετούνται στις γωνίες και στερεώνονται σηµειακά µε κονίαµα ή µε βίδες (για πιο
μεγάλα πάχη). Στη συνέχεια εφαρμόζονται οι ειδικοί ενδιάμεσοι οδηγοί.
Όταν ο τοίχος είναι σε άμεση επαφή με το έδαφος, πρέπει να τοποθετείται ένα προφίλ βάσης
σε ύψος περίπου 10 εκατοστά από το έδαφος.
Εφαρμογή
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Η εφαρμογή αποτελείται τουλάχιστον από τρεις στρώσεις: η πρώτη στρώση (αντίναγμα,) που
μένει τραχιά, η δεύτερη το σοβάτισμα και η τρίτη το φινίρισμα. Ανάλογα με το απαιτούμενο
πάχος, εφαρμόζονται επιπλέον στρώσεις ενδιάμεσα. Το ελάχιστο και μέγιστο πάχος της κάθε
στρώσης καθορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού. Οι νέοι σοβάδες μπορούν να
εφαρμοσθούν και μόνο με δύο στρώσεις: αντίναγμα/σοβάτισμα και μετά φινίρισμα.
Για την εφαρμογή, το κονίαµα ψεκάζεται από πάνω προς τα κάτω κρατώντας το ακροφύσιο
της μηχανής κάθετα στον τοίχο και περίπου 30 cm μακριά. Η πρώτη στρώση πρέπει να
καλύψει ομοιόμορφα όλη την τοιχοποιία και θα αποτελέσει ομοιογενή βάση για την επόμενη
στρώση. Κατά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, οι οδηγοί που στερεώθηκαν κατά την
προετοιμασία πρέπει να γεμίσουν.
Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμοσθεί αφού περάσει χρονικό διάστημα το οποίο
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Γενικά, πριν την τελευταία στρώση, απαιτείται να
τραβήξει πλήρως η σοβατισμένη επιφάνεια ώστε να καλυφθούν τυχόν μικρορογμές με την
τελική στρώση.
Η τελική επιφάνεια πρέπει να τριφτεί με σπάτουλα ώστε να καλυφτούν τυχόν ατέλειες καθώς
επίσης και να εξαλειφθούν οι κόκκοι πολυστερίνης από την επιφάνεια που δεν καλύπτονται
πλήρως µε τα συνδετικά υλικά, βελτιώνοντας έτσι την ομοιομορφία. Το σπατουλάρισμα
πρέπει να εφαρμοσθεί επίσης στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Επίσης, μπορεί να απαιτείται ράντισμα του σοβά για κάποιο διάστημα μετά την εφαρμογή (2-3
μέρες) ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που απαιτείται ράντισμα, δεν
πρέπει να εφαρμόζεται ο θερμοσοβάς σε περιοχές που επικρατεί παγετός.
Ανάλογα με το πάχος του θερμοσοβά και για καλύτερη αντοχή, μπορεί να τοποθετηθεί
υαλόπλεγμα μεταξύ των στρώσεων.

Εικόνα 91: Εφαρμογή θερμομονωτικού σοβά
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6.8 Ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι
Οι ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό τοιχοποιίας σε κάθε
είδους κτίρια, είτε σαν φέρουσα τοιχοποιία (συνήθως για 1-2 ορόφους), είτε σαν τοιχοποιία
πλήρωσης χωρίς περιορισμούς. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε μεταλλικές κατασκευές για
μεγαλύτερη ταχύτητα εφόσον το υλικό είναι ελαφρύ, έχει ακριβείς διαστάσεις και μπορεί να
κοπεί και να επεξεργαστεί εύκολα στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν ως
φέρουσα τοιχοποιία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία ως προς την αντισεισμική
συμπεριφορά τους, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την κατασκευή.
Προεργασία
Η επιφάνεια της πλάκας στην οποία θα τοποθετηθούν οι τσιμεντόλιθοι καθαρίζεται από ξένα
υλικά και εξογκώματα. Στη συνέχεια γίνεται η χάραξη της περιμέτρου και διαβρέχεται η
επιφάνεια. Γενικά αποφεύγεται η εφαρμογή σε συνθήκες παγετού ή πολύ ψηλής
θερμοκρασίας.
Εφαρμογή
Για να επιτευχθεί καλή επιπεδότητα και δέσιμο του υλικού, η πρώτη σειρά περιμετρικά του
κτιρίου εφαρμόζεται πάνω σε στρώση λάσπης (συνδετικού υλικού). Αφού απλωθεί η λάσπη,
εφαρμόζεται από πάνω το φράγμα υγρασίας, το οποίο καλύπτεται από μια ακόμη στρώση
λάσπης.
Ακολούθως τοποθετείται προσεκτικά η πρώτη σειρά των τσιμεντόλιθων, χρησιμοποιώντας τις
πατούρες ώστε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες οι αποστάσεις μεταξύ τους. Γίνεται
έλεγχος επιπεδότητας (αλφάδιασμα) των τσιμεντόλιθων.
Αν απαιτείται μικρότερο μήκος τσιμεντόλιθου, κόβεται επί τόπου ο τσιμεντόλιθος στο
κατάλληλο μέγεθος και τοποθετείται. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχει αποκοπεί η
πατούρα, στο σημείο της ένωσης πρέπει να τοποθετηθεί κόλλα. Η κοπή του τσιμεντόλιθου
γίνεται εύκολα με χειροκίνητο ή ηλεκτρικό πριόνι (Εικόνα 92).
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Εικόνα 92: Επί τόπου κοπή του τσιμεντόλιθου
Αφού συμπληρωθεί η πρώτη σειρά, απλώνεται σε λεπτή στρώση (1-2mm) η κόλλα (διατίθεται
από τον κατασκευαστή) ώστε να καλυφθεί όλη η οριζόντια επιφάνεια και στη συνέχεια
εξομαλύνεται το πάχος με οδοντωτή σπάτουλα (Εικόνα 93).

Εικόνα 93: Κόλλα στην οριζόντια επιφάνεια
Σε όλες τις εγκάρσιες και γωνιακές τοιχοποιίες, η τοποθέτηση των τούβλων πρέπει να είναι
σταυρωτή, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη στήριξη της τοιχοποιίας. Στα ανοίγματα της
τοιχοποιίας πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλο πρέκι το οποίο να καλύπτει ικανοποιητικά το
άνοιγμα (Εικόνα 94). Συνήθως, σε μεγάλες επιφάνειες, απαιτείται η κατασκευή σκιννέττας για
καλύτερη στήριξη της επιφάνειας. Οι πλείστες εταιρείες διαθέτουν έτοιμα θερμομονωτικά
στοιχεία περίδεσμου ενίσχυσης στα οποία προστίθεται εσωτερικά ο οπλισμός και ακολούθως
γίνεται η σκυροδέτηση.

Εικόνα 94: Πρέκι για ανοίγματα
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Σε όλες τις οριζόντιες και κατακόρυφες ενώσεις με κολώνες, δοκούς και πλάκα, το τελείωμα
της εφαρμογής γίνεται με αφρό πολυουρεθάνης ή άλλο πληρωτικό θερμομονωτικό υλικό. Πριν
την εφαρμογή, όλη η επιφάνεια καθαρίζεται καλά και διαβρέχεται. Η εφαρμογή του αφρού
γίνεται αφού παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος για να καθίσει και να δέσει η κόλλα, ενώ στο
ενδιάμεσο διάστημα μπορούν να τοποθετηθούν σφήνες κατά μήκος του τοίχου ώστε να
σταθεροποιηθεί, οι οποίες αφαιρούνται μετά το στέγνωμα του αφρού, και καλύπτονται τα
κενά εκ νέου με αφρό.
Λόγω της φύσης του υλικού, η χάραξη των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών
εγκαταστάσεων γίνεται εύκολα με χειροκίνητα ή ηλεκτρικά εργαλεία. Γενικά, αποφεύγεται η
χρήση κρουστικού τρυπανιού η κομπρεσέρ στην επιφάνεια. Για ανάρτηση φορτίων,
εφαρμόζονται κοινά βύσματα για πορομπετόν.
Τέλος, η επιφάνεια αστερώνεται και σοβατίζεται. Για καλύτερη αντοχή, συνιστάται η χρήση
υαλοπλέγματος και γωνιοκράνων (ειδικά στις ενώσεις και στα σημεία που τοποθετήθηκε ο
αφρός πολυουρεθάνης) τα οποία θα μειώσουν σημαντικά και τον κίνδυνο ρηγματώσεων.

7

Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας

Σημαντικό στοιχείο αυτού του εγχειριδίου είναι να τονιστεί η σημασία της ασφάλειας και
υγιεινής στο χώρο εργασίας, κυρίως κατά την εργασία σε μεγάλα ύψη και τη μεταφορά
φορτίων, δίνοντας έμφαση στον προσωπικό εξοπλισμό ασφάλειας.
Η ασφάλεια και υγιεινή πρέπει να είναι μέρος των εργασιών προεργασίας, πριν την έναρξη της
εγκατάστασης όπως προνοείται από τις νομοθεσίες/κανονισμούς:








Περί ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νόμους του 1996-2011 (ενοποίηση)
Κ.Δ.Π. 497/2004: περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας (χρησιμοποίηση
κατά την εργασία εξοπλισμού εργασίας) (τροποποιητικοί κανονισμοί του 2004)
Κ.Δ.Π. 161/1973: περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία
και Ευημερία) κανονισμοί.
Κ.Δ.Π. 172/2002: περί ασφάλειας και υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) κανονισμοί.
Κ.Δ.Π 173/2002: περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία
κανονισμοί.
ΚΔΠ 174/2002: περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας κανονισμοί.
Λοιπές νομοθεσίες/κανονισμοί του τμήματος επιθεώρησης εργασίας.

Βάσει των παραπάνω, είναι υποχρέωση του κάθε εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου να
προβαίνει σε γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην εργασία καθώς και στη λήψη των μέτρων
που απαιτούνται για την εξάλειψη ή μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα. Η εκτίμηση των
κινδύνων πρέπει να γίνει από τον ίδιο ή από κατάλληλο πρόσωπο, εφόσον διαθέτουν τις
απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα. Κατά την εκτίμηση αυτή, θα αξιολογηθούν τα μέτρα
ελέγχου που απαιτούνται και πώς πρέπει να εφαρμοσθούν, τόσο για τους εγκαταστάτες όσο
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και για τους ένοικους του κτιρίου, καθώς και η επιλογή και χρήση του κατάλληλου ατομικού
προστατευτικού εξοπλισμού
Οι εγκαταστάτες θα πρέπει κατανοούν πλήρως τις ευθύνες τους σχετικά με την ασφάλεια και
υγιεινή καθώς και τις ευθύνες των εργοδοτών. Έτσι, θα είναι σε θέση να κάνουν εκτίμηση
κινδύνων και να εντοπίσουν τα ασφαλή μέρη και μεθόδους εργασίας κατά την επίσκεψη στο
εργοτάξιο, να δηλώσουν τις μεθόδους εργασίας και ενδεχομένως να αρνηθούν να εργαστούν
χωρίς ασφάλεια. Οι εγκαταστάτες πρέπει επίσης να έχουν επίγνωση της ευθύνης του
εργοδότη τους να εξασφαλίσει ότι παρέχονται οι κατάλληλες πρόνοιες/εγκαταστάσεις σχετικά
με την ασφάλεια και υγιεινή και να τα απαιτήσουν εφόσον αυτά δεν παρέχονται.
Πρέπει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε εργασία εκτελείται στο εργοτάξιο έχει τη δυνατότητα να
επιφέρει μικρά ή μεγάλα προβλήματα υγείας, ιδίως εάν οι κίνδυνοι δεν ελέγχονται επαρκώς.
Αυτό αφορά σε μεγάλο βαθμό τις οικοδομικές εργασίες, εφόσον οι πιο κοινές αιτίες
τραυματισμού είναι κατά τη μεταφορά φορτίων ή πτώσεις κατά την εργασία σε ύψος. Ο
προσδιορισμός των εν λόγω κινδύνων που συνδέονται με τις επιμέρους δραστηριότητες
καθορίζεται μέσα από τη διεξαγωγή των κατάλληλων και επαρκών εκτιμήσεων κινδύνου.
Οι γενικοί κανόνες ασφάλειας στο εργοτάξιο είναι:














Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες ασφάλειας
Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες που δίνονται από τους επιβλέποντες στο εργοτάξιο ή τον
υπεύθυνο ασφάλειας και υγιεινής
Αποφεύγετε κάθε ενέργεια και χειρονομία που μπορεί να εκθέσει εσάς ή τους
συναδέλφους σας σε κίνδυνο
Υποδεικνύετε αμέσως στον άμεσα υπεύθυνο κάθε επικίνδυνη κατάσταση που
εντοπίζετε
Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις συσκευές μόνο για τις χρήσεις για τις οποίες
προορίζονται
Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας
Μη χαλαρώνετε τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας
Μη χαλάτε, αφαιρείτε ή εξουδετερώνετε τα μέσα προστασίας
Ενημερωθείτε για την ανάλυση κινδύνου του χώρου
Συμμορφωθείτε με τις απαγορευτικές πινακίδες
Μην καταναλώνετε αλκοολούχα ποτά στο εργοτάξιο
Μην καπνίζεται κοντά σε εύφλεκτα υλικά
Διατηρείτε το χώρο καθαρό

Επιπλέον, εκτός από την ασφάλεια των εργαζομένων, πρέπει να δοθεί σημασία και στην
ασφάλεια των ενοίκων ή περαστικών από τις εργασίες. Πρέπει να τοποθετηθούν
προειδοποιητικές πινακίδες και αν είναι απαραίτητο και ζώνη προστασίας γύρω από το κτίριο.

7.1 Ανάλυση Κινδύνων
Η αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει να διενεργείται για κάθε εργασία που αναλαμβάνεται. Η
εκτίμηση αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που
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μπορεί να υπάρχουν στο έργο και στην καταγραφή όλων των μέτρων ελέγχου που είναι
απαραίτητα για τη μείωση των κινδύνων σε ένα αποδεκτό επίπεδο.
Η εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογη των εργασιών και να λαμβάνει υπόψη
παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα του έργου και η ικανότητες/δεξιότητες των προσώπων
που εκτελούν την εργασία. Οι διαπιστώσεις της αξιολόγησης πρέπει να καταγράφονται, έτσι
ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να ελέγξει ότι οι νομικές απαιτήσεις έχουν εκπληρωθεί
και ότι εντοπίστηκαν τα πιθανά προβλήματα.
Καθώς η εκτίμηση κινδύνου μπορεί να μην γίνει από τον εγκαταστάτη, η μορφή της
καταγραφής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι κατανοητοί από τον εγκαταστάτη οι κίνδυνοι
και οι απαραίτητοι έλεγχοι που απαιτούνται για να φέρει σε πέρας την εργασία με ασφάλεια.
Γραπτή αξιολόγηση του κινδύνου μπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή, παρέχοντας
αντίγραφα που μελλοντικά να μπορούν να ανακτηθούν και να εκτυπωθούν εάν ζητηθεί.
Παρόλο που στόχος της αξιολόγησης των κινδύνων είναι να εντοπιστούν οι μέθοδοι εργασίας
οι οποίοι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των εγκαταστατών ή των
ενοίκων, είναι προφανές ότι στην πράξη αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό. Επομένως, η άριστη
γνώση των τεχνικών εργασιών από όλους τους εμπλεκόμενους στην εγκατάσταση μπορεί να
μειώσει σημαντικά τους κινδύνους.
Η ακόλουθη λίστα, η οποία δεν είναι περιοριστική, δίνει έμφαση στους τομείς που θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου, ενώ οι πιο σημαντικοί τομείς
που αφορούν τις εργασίες του εγχειριδίου αναλύονται στη συνέχεια.














Χρήση του εξοπλισμού προσωπικής προστασίας
Προστασία από πτώσεις κατά τις εργασίες σε ύψος
Χειρονακτική διακίνηση φορτίων: χρήση ανυψωτικών μέσων όπου είναι δυνατό και
μετακίνηση φορτίων με προσοχή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν
Κραδασμοί από εργαλεία
Πιθανή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες για την υγεία όπως θόρυβο, σκόνη, επιβλαβή
ινώδη υλικά ή άλλα υλικά
Ικανότητα και η εμπειρία των προσώπων που θα εκπονήσουν ή/και θα επιβλέψουν τις
εργασίες
Εμπειρία του εγκαταστάτη, δεξιότητες, γνώσεις, κατάρτιση και υπευθυνότητα.
Υιοθέτηση των διαδικασιών και πρακτικών ασφάλειας και υγιεινής που απαιτούνται
Διασφάλιση της πρόσβασης στο χώρο
Φυσικό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εργασία
Στατική αντοχή του χώρου εργασίας και του τρόπου στήριξης των υλικών στο κτίριο
Κατανόηση των τεχνικών οδηγιών των κατασκευαστών των υλικών που
χρησιμοποιούνται
Πυρασφάλεια, η διαθεσιμότητα πυροσβεστήρων, τα μέσα διαφυγής σε περίπτωση
πυρκαγιάς
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7.2 Προσωπικός Εξοπλισμός Προστασίας
Ανάλογα με τον τύπο της κατασκευής στο οποίο γίνονται οι εργασίες αλλά και του είδους των
εργασιών (συντήρηση, αντικατάσταση, εγκατάσταση εξοπλισμού, νέα κατασκευή), η μείωση
των πιθανών κινδύνων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας
που χρησιμοποιείται από τον εγκαταστάτη.
Ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος επειδή προστατεύει το σώμα από τραυματισμό, μολύνσεις,
χημικές ουσίες και θερμότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι ο εξοπλισμός δεν εξαλείφει πλήρως
τους πιθανούς κινδύνους, ούτε και εγγυάται τη μόνιμη ή διαρκή προστασία. Πρέπει να
θεωρείται μία ακόμα παράμετρος της ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, που μαζί με
τον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων και την ορθή εφαρμογή των οδηγιών θα εξασφαλίσουν
τη μέγιστη μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων.
Στον Πιν. 3 παρουσιάζονται τα πιο κοινά παραδείγματα προσωπικού εξοπλισμού προστασίας
που πρέπει να έχουν οι παρόντες στο εργοτάξιο εφόσον απαιτείται.
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Πιν. 3: Κοινά παραδείγματα προσωπικού εξοπλισμού προστασίας

Κεφάλι
(Κράνος)

Το κράνος προστασίας προστατεύει από πτώση αντικειμένων ή συντρίμμια, η πιθανό
κτύπημα του κεφαλιού.

Πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό και την εργασία που εκτελείται.
Μάτια
(Γυαλιά)

Αυτιά
(Ωτοασπίδες)

Πόδια
(Παπούτσια ή
μπότες
ασφαλείας)

Πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη στα
μάτια, πχ σε εφαρμογή υλικών πιο ψηλά από το κεφάλι, κατά τη χρήση χημικών, κατά
τη χρήση τρυπανιών ή όπου υπάρχει ένδειξη ασφαλείας ότι απαιτείται προστασία
ματιών.
Οι ωτασπίδες και τα προστατευτικά καλύμματα των αυτιών απαιτούνται όπου ο
θόρυβος είναι επικίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια. Πχ, ο βιομηχανικός
θόρυβος είναι σημαντικός παράγοντας σε μερική ή μόνιμη απώλεια ακοής.
Τέτοιου είδους θόρυβοι μειώνονται με τη χρήση της κατάλληλης προστασίας των
αυτιών.
Τα παπούτσια ή μπότες ασφαλείας πρέπει να είναι κατάλληλα για τις συνθήκες
εργασίας και τις καιρικές συνθήκες. Τα παπούτσια προστατεύουν από τραυματισμούς
από καρφιά ή από πτώση αντικειμένων στο πόδι.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται παπούτσια με αντιολισθητική σόλα κατά την εργασία σε
ύψος. Σόλα από καουτσούκ μπορεί να μειώσει την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
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Χέρια
(Γάντια
εργασίας)

Τα γάντια εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για τις συνθήκες εργασίας και τις
καιρικές συνθήκες.
Προστατεύουν τα χέρια από τραυματισμό από αιχμηρά αντικείμενα, ή από κάψιμο
από τριβή. Τα δερμάτινα γάντια μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα
ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, προστατεύουν από χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
Η αναπνευστική προσωπίδα προστατεύει από εισπνοή βλαβερών ουσιών, σκόνης,
ινών, καπνούς, ατμούς ή / και αέρια.

Αναπνοή
(Αναπνευστική
προσωπίδα)

Σώμα
(Φόρμες
Προστασίας)

Η μάσκα πρέπει να εφαρμόζει σωστά στο πρόσωπο, ενώ τα στεγανωτικά πρέπει να
αντικαθιστούνται όταν φθείρονται.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες:



Καθαρισμού αέρα, που διαθέτουν φίλτρο για καθαρισμό του μολυσμένου αέρα.
Με παροχή αέρα, που χρησιμοποιείται όταν χρησιμοποιούνται τοξικές ουσίες στο
εργοτάξιο

Οι φόρμες εργασίας χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν τα ρούχα του
εγκαταστάτη από φθορές και να αποτρέψουν την παραμονή χημικών στα ρούχα μετά
το τέλος των εργασιών. Οι φόρμες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τα χέρια και τα
πόδια (ολόσωμες)
Τα ρούχα πρέπει να προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες και το χώρο εργασίας.
Πολύ φαρδιά ρούχα πρέπει να αποφεύγονται επειδή μπορεί να μπλεχτούν και να
προκαλέσουν ατυχήματα. Επίσης αλυσίδες ή κοσμήματα πρέπει να αποφεύγονται.
Φωσφορούχα γιλέκα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των
εγκαταστατών στο χώρο του εργοταξίου.
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7.3 Χειρονακτική διακίνηση φορτίων
Ως χειρονακτική διακίνηση φορτίων θεωρείται κάθε εργασία η οποία περιλαμβάνει τη
μετακίνηση, ανύψωση, ώθηση, απόθεση ή στήριξη ενός φορτίου από ένα ή περισσότερους
εργαζόμενους. Η χειρονακτική αυτή εργασία αποτελεί την κυριότερη αιτία μυοσκελετικών
παθήσεων, κυρίως στην πλάτη και τη μέση. Η κύρια αιτία των προβλημάτων είναι η
επανάληψη ή παρατεταμένη διάρκεια ορισμένων ενεργειών όπως:







Σκύψιμο με φορτίο
Στροφή στο πλάι παράλληλα με το σκύψιμο
Κράτημα του φορτίου με κάμψη της πλάτης προς τα πίσω
Γονατιστή στάση ή στάση ανακούρκουδα για μεγάλη διάρκεια
Ανύψωση μεγάλων φορτίων με λανθασμένη στάση του σώματος
Ανύψωση μεγάλων φορτίων από ένα άτομο

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετακίνηση φορτίων είναι τα χαρακτηριστικά
του φορτίου, η απαιτούμενη σωματική προσπάθεια, τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας,
οι απαιτήσεις της εργασίας και προσωπικοί παράγοντες.
Τα χαρακτηριστικά του φορτίου καθορίζονται από τις διαστάσεις, το βάρος, το σχήμα, το
περιεχόμενο και τις διαθέσιμες λαβές. Η σωματική προσπάθεια μπορεί να είναι έντονη, να
προϋποθέτει στροφή του κορμού, να υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε ασταθή θέση ή να μην
επιτρέπει στο φορτίο να ισορροπήσει. Τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας καθορίζουν το
ύψος της μετακίνησης, την ορατότητα, τη θερμοκρασία/φωτισμό, το είδος του δαπέδου, τυχόν
εμπόδια και τη δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού. Οι απαιτήσεις της εργασίας εξαρτώνται
από το ρυθμό, την επαναληπτικότητα, τον διαθέσιμο χρόνο μεταξύ διαδοχικών μετακινήσεων,
το χρόνο ανάπαυσης και την απόσταση μεταφοράς. Τέλος, οι προσωπικοί παράγοντες
αφορούν την κατάρτιση/πείρα του εργαζομένου, την ορθή χρήση μετακίνηση του φορτίου, τη
σωματική διάπλαση και τη φυσική κατάσταση του εργαζομένου τη συγκεκριμένη μέρα.
Βάση του κανονισμού (Κ.Δ.Π 173/2002), σε χώρους εργασίας που απαιτείται χειρονακτική
μετακίνηση φορτίων, είναι ευθύνη του εργοδότη να:






Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μετακίνηση (καρότσια, ανυψωτικά κλπ) ή
κατάλληλη οργάνωση των εργασιών ώστε να μειώνεται στον ελάχιστο βαθμό η
χειρονακτική μετακίνηση φορτίων από τους εργαζόμενους
Να συμπεριλαμβάνει τους κίνδυνους από τη μετακίνηση φορτίων στην ανάλυση
κινδύνων
Να οργανώνει και να εξοπλίζει κατάλληλα τις θέσεις εργασίας
Να φροντίζει για την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων
Να επιβλέπει τις εργασίες, παρακολουθώντας την υγεία των εργαζομένων

7.4 Εργασία σε ύψος
Λόγω του είδους των εργασιών, πολλές φορές οι εγκαταστάτες θα πρέπει να εργασθούν σε
ύψος. «Εργασία σε ύψος» σημαίνει την εργασία σε κάθε θέση από την οποία η πτώση από
αυτό το ύψος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
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Καθώς δεν υπάρχει ακίνδυνη εργασία σε ύψος, μεγάλο ποσοστό εργασιακών ατυχημάτων στις
οικοδομές οφείλεται στη πτώση από ύψος. Οι κύριοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν πτώση από
επικλινείς στέγες, πτώση μέσα από στέγη λόγω μειωμένης αντοχής, πτώση από σκάλες ή
σκαλωσιές κλπ. Στην εκτίμηση κινδύνου που εκπονεί ο εργοδότης πρέπει να περιλαμβάνονται
βάση ιεραρχίας τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Αποφυγή εργασίας σε ύψος
Πρόληψη των πτώσεων
Προστασία από πτώση
Μείωση/ελαχιστοποίηση τραυματισμού από πτώση

7.4.1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος
Ο βέλτιστος τρόπος να μειωθούν τα ατυχήματα είναι να εξαλειφθεί η ανάγκη εργασίας σε
ύψος, κάτι που όμως λόγω της φύσεως της εργασίας είναι συχνά αδύνατο.
7.4.2 Πρόληψη πτώσεων
Για την πρόληψη των πτώσεων, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ορθή χρήση των σκαλωσιών.
Αν οι σκαλωσιές τοποθετούνται σωστά, με τους ορθοστάτες να εδράζονται σε σταθερές και
ανθεκτικές βάσεις, έχουν τα απαραίτητα κιγκλιδώματα και παραπέττα, τα μαδέρια να είναι
από υγειές ξύλο με μεταλλικές ενισχύσεις στα άκρα τους, έχουν ικανοποιητικό πλάτος ώστε αν
επιτρέπουν την άνετη κίνηση και εργασία και στερεώνονται με ασφάλεια στο κτίριο, τότε
ελαχιστοποιείται η περίπτωση ατυχήματος.
Ατυχήματα μπορούν να συμβούν όμως λόγω πτώσης από ακάλυπτα ανοίγματα, σκάλες, ή
εργασία σε επικλινείς στέγες. Όλα τα ανοίγματα στα πατώματα πρέπει να περιφράσσονται με
σταθερό κιγκλίδωμα ή να καλύπτονται με ψηλής αντοχής κάλυμμα τα οποία να φέρουν
προειδοποιητική σήμανση. Επίσης οι σκάλες πρέπει να έχουν χειρολισθήρες και τα
σκαλοπάτια να είναι καθαρά από ξένα αντικείμενα.
Σε περίπτωση χρήσης φορητών σκαλών/ικριωμάτων, πρέπει να γίνεται πολύ καλή στερέωσή
τους και να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιείται η
κατάλληλη φορητή σκάλα ανάλογα με τον τύπο της εργασίας και το κτίριο. Επιπρόσθετα, για
εργασία σε κεκλιμένη στέγη, πρέπει να τοποθετούνται κιγκλιδώματα ή παραπέτα στην άκρη
της στέγης για παρεμπόδιση της πτώσης.
7.4.3 Προστασία από πτώση
Ανάλογα με την φύση του κτιρίου, είναι πιθανόν να μην μπορεί να τοποθετηθούν σκαλωσιές ή
κιγκλιδώματα ασφαλείας. Σε αυτή την περίπτωση, όπως επίσης και κατά την τοποθέτηση των
σκαλωσιών, είναι απαραίτητη η χρήση του προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας (Εικόνα 95) για
ανακοπή της πτώσης. Ανάλογα με την εργασία, μπορεί να περιλαμβάνει προσωρινή αγκύρωση
σε σταθερά σημεία του κτιρίου, λουριά ασφαλείας, λουριά απορρόφησης κραδασμών πτώσης,
και ολόσωμη φόρμα προστασίας. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται

154

από τα αντίστοιχα πρότυπα και να γίνεται έλεγχος πριν τη χρήση για σημάδια φθοράς ή
αλλοίωσής του.
Ο εξοπλισμός συνιστάται να χρησιμοποιείται γενικά σε εργασίες σε ύψος, ιδίως σε παλιές
στέγες από κεραμίδια (ή αμίαντο ή τσίγκο), καθώς μπορεί να επέλθει πτώση μέσα από τη
στέγη λόγω αστοχίας της αντοχής της. Σε τέτοιου είδους εργασίες, τοποθετείται επιπλέον
σχοινί εργασίας, στο οποίο στερεώνεται ο εργαζόμενος.

Εικόνα 95: Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας για εργασία σε ύψος
7.4.4 Μείωση/ελαχιστοποίηση τραυματισμού από πτώση
Σε περίπτωση πτώσης, στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των τραυματισμών λόγω της πτώσης.
Κυριότερη προστασία δίνεται από το κράνος, το οποίο προστατεύει παράλληλα και από πτώση
αντικειμένων από ύψος. Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας, όπως
δίκτυ προστασίας (Εικόνα 96).
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Εικόνα 96: Δίκτυ ασφαλείας για εργασία σε ύψος

7.5 Κραδασμοί
Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων χειρός τα οποία προκαλούν κραδασμούς (τρυπάνι, κομπρεσέρ,
πριόνια) μπορούν να εκθέσουν το χέρι του σε κίνδυνο. Η συνεχής έκθεση στις δονήσεις μπορεί
να κάνει ζημιά στα νεύρα και στα αιμοφόρα αγγεία, και να προκαλέσει μια χρόνια διαταραχή
που είναι γνωστή με τον όρο Σύνδρομο Δόνησης Χεριού – Βραχίονα.
Τα πρώτα συμπτώματα του συνδρόμου είναι μικροενοχλήσεις στα χέρια ή τις αρθρώσεις όπως
μούδιασμα ή κνησμός. Τις μικροενοχλήσεις αυτές ακολουθεί πόνος του χεριού βραχίονα που
συνοδεύεται από εξασθένηση της αίσθησης της αφής και αντίληψης ζεστού/κρύου, απώλεια
της επιδεξιότητας του χεριού στις λεπτομερείς κινήσεις ή σε απαιτούμενη δύναμη και
εμφάνιση λευκών δακτύλων, ιδίως σε κρύο καιρό ή υγρασία. Η μακροχρόνια εμφάνιση του
συνδρόμου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη μη αναστρέψιμη βλάβη, η οποία θα έχει αρνητικό
αντίκτυπο στις επαγγελματικές υποχρεώσεις που απαιτούν ψηλή ακρίβεια.
Βάση της νομοθεσίας ο εργοδότης πρέπει να προνοούν ώστε να









Αποφεύγεται η χρήση χειροκίνητων εργαλείων που προκαλούν δόνηση
Παρέχει μέσα προστασίας που μειώνουν ή εξαλείφουν τον κίνδυνο
Επιβλέπει τις εργασίες, παρακολουθώντας την υγεία των εργαζομένων
Φροντίζει για την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων
Εξοπλίζει τους εργοδοτούμενούς του με σύγχρονα εργαλεία μειωμένων δονήσεων και
με γάντια που απορροφούν μερικώς τη δόνηση και αυξάνουν τη θερμοκρασία των
χεριών
Εφαρμόζει ένα κυμαινόμενο χρονοδιάγραμμα εργασιών ώστε να μην υπάρχει συνεχής
καταπόνηση των εργοδοτούμενων
Φροντίζει για τη σωστή συντήρηση των εργαλείων
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Επιπλέον, βάση της οδηγίας 2002/44/ΕΚ, καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με
την έκθεση των εργαζομένων σε κραδασμούς.

157

8

Checklist

Απαραίτητη προϋπόθεση




Κάθε είδους εφαρμογή


Συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος
Τηρείτε όλες τις απαιτούμενες πρόνοιες ασφάλειας και υγιεινής στο εργοτάξιο
Το υλικό κατασκευής και η μορφή του θερμομονωτικού υλικού είναι κατάλληλα
για τη δεδομένη εφαρμογή
Τηρήθηκε η ελάχιστη και μέγιστη χρονική διάρκεια που προτείνει ο
κατασκευαστής μεταξύ κάθε νέας στρώσης που εφαρμόστηκε
Οπτικός έλεγχος μετά την εφαρμογή της θερμομόνωσης
• Επιπεδότητα
• Σταθερότητα
• Καλή στερέωση στις ακμές
• Δεν υπάρχουν ασυνέχειες στη θερμομόνωση

Συνθήκες περιβάλλοντος

Εξωτερική
θερμομόνωση

Εσωτερική
θερμομόνωση
Προετοιμασία
υποστρώματος









Η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 30°C.
Η μέγιστη σχετική υγρασία να είναι έως 90%
Να μην υπάρχει μεγάλη διακύμανση των καιρικών συνθηκών
Χρήση χλιαρού νερού θερμοκρασίας έως 30°C κατά την εφαρμογή.
Αποφυγή πραγματοποίησης εργασιών υπό βροχή
Προστασία της επιφάνειες εφαρμογής του θερμομονωτικού υλικού από έντονους
ανέμους
Αποφυγή εργασιών εάν υπάρχει πρόβλεψη για βροχή, παγετό, καύσωνα



Η μέγιστη σχετική υγρασία να είναι έως 90%
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Νέα κατασκευή




Υφιστάμενη
κατασκευή








Έχουν στεγνώσει πλήρως οι επιφάνειες
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις
και να έχουν κρατηθεί οι απαιτούμενες αναμονές και πρόνοιες
Έχουν τοποθετηθεί οι κάσες των κουφωμάτων
Έχει καθαριστεί πολύ καλά η επιφάνεια από ακαθαρσίες
Έχουν αφαιρεθεί όλες οι εγκαταστάσεις στην επιφάνεια και κρατηθεί οι
απαιτούμενες αναμονές και πρόνοιες
Έχουν κλείσει οι αρμοί στο υπόστρωμα από την αφαίρεση του υφιστάμενου
εξοπλισμού
Η επιφάνεια είναι στεγνή και καθαρή
Έχουν αντιμετωπιστεί τυχόν προβλήματα υγρασίας
Οι επιφάνειες είναι στατικά κατάλληλες να φέρουν τα φορτία της θερμομόνωσης
Όλες οι επιφάνειες που δεν πρόκειται να επικαλυφθούν έχουν προστατευτεί ώστε
να μην εισχωρήσει υγρασία
Λείες επιφάνειες έχουν αποξεστεί για να αυξηθεί η πρόσφυσή τους
Αν απαιτείται έχει ασταρωθεί η επιφάνεια για να αυξηθεί η πρόσφυση

Εξωτερική
θερμομόνωση



Υφιστάμενη τοιχοποιία






Έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί περιμετρικά ο μεταλλικός οδηγός στήριξης,
αρχίζοντας από τη ψηλότερη θέση της βάσης του κτιρίου
Μεταξύ διαδοχικών οδηγών έχει κρατηθεί η απαιτούμενη απόσταση για τις
διαστολές
Έχει προετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Η κόλλα διαστρώθηκε ομοιόμορφα ώστε να μην εισέρχεται αέρας πίσω από την
πλάκα και καλύπτει περίπου 30-50% της επιφάνειας της πλάκας
Έχει αφαιρεθεί η μια πατούρα από την πρώτη σειρά πλακών και η απομένουσα
πατούρα να πατάει στην επιφάνεια
Αν διατίθενται γωνιακά θερμομονωτικά προφίλ, έχουν χρησιμοποιηθεί ΑΡΧΙΚΑ
ΜΟΝΟ στην πρώτη γωνιά και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι πλάκες έως τη
δεύτερη γωνιά
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Καλούπωμα νέας
τοιχοποιίας από
σκυρόδεμα





Οι πλάκες τοποθετήθηκαν με τον ελάχιστο δυνατό αρμό μεταξύ τους
Έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά οι πατούρες
Αν οι θερμομονωτικές πλάκες διαθέτουν οριζόντιες γραμμώσεις, αυτές
τοποθετήθηκαν κατακόρυφα
Έχει επιτευχθεί καλή πρόσφυση των πλακών
Σε κάθε νέα πλάκα που τοποθετείται αφαιρέθηκε η περίσσεια κόλλας από τις
ακμές
Η κάθε νέα παράλληλη σειρά είναι μετατοπισμένη σε σχέση με την προηγούμενη
Αν δεν διατίθενται γωνιακά προφίλ, στο τέλος της γωνιάς του κτιρίου έχει αφεθεί
το κατάλληλο μήκος για να καλύψει το πάχος της την άλλη πλευρά
Οι πλάκες στα ανοίγματα δεν αποτελούν συνέχεια των ακμών των ανοιγμάτων
Έχουν τοποθετηθεί ο απαιτούμενος αριθμός βυσμάτων αφού παρέλθει ο
απαιτούμενος χρόνος για να στεγνώσει η κόλλα.
Τα βύσματα έχουν το κατάλληλο μήκος
Οι ροδέλες των βυσμάτων αγγίζουν απαλά την πλάκα και δεν προεξέχουν
Έγινε έλεγχος της επιφάνειας της θερμομόνωσης (επιπεδότητα και ενώσεις)
Έχουν στοκαριστεί οι οπές των βυσμάτων και αρμολογηθούν οι ενώσεις
Έχει εξομαλυνθεί όλη η επιφάνεια
Έχει εφαρμοσθεί ομοιόμορφα το πρώτο επίχρισμα με οδοντωτή σπάτουλα
Έχει τοποθετηθεί ομοιόμορφα το υαλόπλεγμα και πιέστηκε ελαφρά στην κόλλα
ώστε να μην είναι την επιφάνεια και ούτε να παρουσιάζει φουσκώματα ή πτυχές
Κάθε νέο φύλλο υαλοπλέγματος επικαλύπτει το προηγούμενο τουλάχιστον 10cm
Αν διατίθενται έχουν τοποθετηθεί ειδικά προφίλ υαλοπλέγματος στις γωνίες και
οριζόντιες προεξοχές που αλληλεπικαλύπτονται με το κυρίως πλέγμα
Αν απαιτείται, χρησιμοποιήθηκε αστάρι πριν το τελικό επίχρισμα
Το τελικό επίχρισμα εφαρμόσθηκε μετά που στέγνωσε η κόλλα και δόθηκαν οι
απαιτούμενες κλίσεις στα ανοίγματα/προβόλους
Έχει υπολογιστεί στον ξυλότυπο το πάχος των θερμομονωτικών πλακών
Έχουν στερεωθεί πολύ καλά οι πλάκες στον ξυλότυπο
Ο οπλισμός έχει τοποθετηθεί προσεκτικά και δεν έγινε ζημιά στις θερμομονωτικές
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Συμβατικό δώμα














πλάκες
Έχει συμπιερστεί καλά το μπετόν στον ξυλότυπο
Έχει ληφθεί υπόψη ο επιπλέον χρόνος που απαιτείται για να στεγνώσει το μπετόν
Έχει εφαρμοσθεί κατάλληλα η θερμομόνωση στην υπόλοιπη τοιχοποιία (αν
υπάρχει)
Έχουν σημανθεί κατάλληλα οι υδρορροές
Αφαιρέθηκε ο σοβάς των στηθαίων σε κατάλληλο ύψος
Κατασκευάστηκε το περιμετρικό λούκι για άμβλυνση της γωνίας των στηθαίων
Κατασκευάστηκε σωστά το φράγμα υδρατμών
Έχει προετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Η κόλλα διαστρώθηκε ομοιόμορφα ώστε να μην εισέρχεται αέρας πίσω από την
πλάκα και καλύπτει περίπου 30-50% της επιφάνειας της πλάκας
Οι πλάκες τοποθετήθηκαν με τον ελάχιστο δυνατό αρμό μεταξύ τους
Έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά οι πατούρες
Η κάθε νέα παράλληλη σειρά είναι μετατοπισμένη σε σχέση με την προηγούμενη
Αν τοποθετήθηκε δεύτερη στρώση θερμομονωτικού υλικού, είναι κάθετα στην
προηγούμενη
Αρμολογήθηκαν οι αρμοί και καλύφθηκαν με ταινία
Τοποθετήθηκε επιπλέον φύλλο πολυουρεθάνης για προστασία
Έγινε ορθά η χάραξη των κλίσεων και τοποθετήθηκαν οι οδηγοί
Η στρώση κλίσεων έχει την απαιτούμενη κλίση
Εφαρμόσθηκε ορθά η στεγανωτική στρώση.
Στα στηθαία η στεγανωτική στρώση ακολουθεί τις γωνιές και τερματίζει περίπου
10-15cm στο κατακόρυφο ύψος, δημιουργώντας μια απόλυτα στεγανή λεκάνη.
Στερεώθηκε η στεγανωτική στρώση στα στηθαία της περιμετρικής τοιχοποιίας
Εφαρμόσθηκε προστατευτική στρώση
Κατασκευάστηκε η τελική στρώση
Έγινε υδατοστεγής ένωση στις υδρορροές και σε εγκαταστάσεις της ταράτσας
Τοποθετήθηκαν εξαεριστήρες αν απαιτείται
Τοποθετήθηκαν σίτες προστασίας στις υδρορροές
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Αντεστραμμένο δώμα


















Στέγη


Έχουν σημανθεί κατάλληλα οι υδρορροές
Αφαιρέθηκε ο σοβάς των στηθαίων σε κατάλληλο ύψος
Κατασκευάστηκε το περιμετρικό λούκι για άμβλυνση στις γωνίας των στηθαίων
Έγινε ορθά η χάραξη των κλίσεων και τοποθετήθηκαν οι οδηγοί
Η στρώση κλίσεων έχει την απαιτούμενη κλίση
Εφαρμόσθηκε ορθά η στεγανωτική στρώση.
Στα στηθαία η στεγανωτική στρώση ακολουθεί στις γωνιές και τερματίζει περίπου
10-15cm στο κατακόρυφο ύψος, δημιουργώντας μια απόλυτα στεγανή λεκάνη.
Στερεώθηκε η στεγανωτική στρώση στα στηθαία
Έγινε υδατοστεγής ένωση στις υδρορροές και σε εγκαταστάσεις στις ταράτσας
Εφαρμόσθηκε προστατευτική/διαχωριστική στρώση
Τοποθετήθηκαν εξαεριστήρες αν απαιτείται
Έχει προετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Η κόλλα διαστρώθηκε ομοιόμορφα ώστε να μην εισέρχεται αέρας πίσω από την
πλάκα και καλύπτει περίπου 30-50% στις επιφάνειας στις πλάκας
Οι πλάκες τοποθετήθηκαν με τον ελάχιστο δυνατό αρμό μεταξύ στις
Έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά οι πατούρες
Η κάθε νέα παράλληλη σειρά είναι μετατοπισμένη σε σχέση με την προηγούμενη
Αν τοποθετήθηκε δεύτερη στρώση θερμομονωτικού υλικού, είναι κάθετα στην
προηγούμενη
Αρμολογήθηκαν οι αρμοί και καλύφθηκαν με ταινία
Τοποθετήθηκε επιπλέον φύλλο πολυουρεθάνης για προστασία
Τοποθετήθηκε επιπλέον προστατευτικό υλικό
Εφαρμόσθηκε ορθά η τελική στρώση
Τοποθετήθηκαν σίτες προστασίας στις υδρορροές
Αν η εφαρμογή είναι αντίστοιχη του συμβατικού ή αντεστραμμένου δώματος,
ακολουθήθηκαν οι αντίστοιχοι έλεγχοι
Το θερμομονωτικό υλικό έχει καλύψει όλη την επιφάνεια της στέγης
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Δάπεδο σε επαφή με
το έδαφος

Δάπεδο πάνω από
πιλοτή ή μη
θερμαινόμενο χώρο
απευθείας κάτω από
την πλάκα





















Έχει γεμίσει πλήρως το κενό μεταξύ των τεγίδων και δεν υπάρχουν ορατά κενά
στη θερμομόνωση
Αν το θερμομονωτικό υλικό είναι ρολό, δεν είναι συμπιεσμένο μεταξύ των οδηγών
ή εύκολο να μετακινηθεί
Έχει διατηρηθεί μικρό διάκενο πάνω από το θερμομονωτικό υλικό
Δεν έχει καταστραφεί το θερμομονωτικό υλικό από τις τεγίδες της στέγης
Αν απαιτείται έχει εφαρμοσθεί το απαιτούμενο φράγμα υδρατμών και ανοίγματα
αερισμού
Το θερμομονωτικό υλικό έχει πολύ καλή αντοχή έναντι θλιπτικών φορτίων
Το θερμομονωτικό υλικό δεν προσβάλλεται από την υγρασία
Έχει γίνει σωστή υγρομόνωση του πατώματος
Οι αρμοί μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι
Έγινε αρμολόγηση των θερμομονωτικών πλακών
Αν θα τοποθετηθεί ενδοδαπέδια θέρμανση, έχει τοποθετηθεί πάνω από τη
θερμομόνωση ανακλαστική μεμβράνη, έχει χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο
υπόστρωμα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και το αντίστοιχο θερμομπετόν
Αν η εφαρμογή θα γίνει μέσα στο καλούπι, να γίνει με προσοχή το ξεκαλούπωμα
Έχει ασταρωθεί η επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού
Έχει ετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Έχει προετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Η κόλλα διαστρώθηκε ομοιόμορφα ώστε να μην εισέρχεται αέρας πίσω από την
πλάκα και καλύπτει περίπου 30-50% της επιφάνειας της πλάκας
Οι πλάκες τοποθετήθηκαν με τον ελάχιστο δυνατό αρμό μεταξύ τους
Έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά οι πατούρες
Η κάθε νέα παράλληλη σειρά είναι μετατοπισμένη σε σχέση με την προηγούμενη
Έχουν τοποθετηθεί ο απαιτούμενος αριθμός βυσμάτων αφού παρέλθει ο
απαιτούμενος χρόνος για να στεγνώσει η κόλλα.
Τα βύσματα έχουν το κατάλληλο μήκος
Οι ροδέλες των βυσμάτων αγγίζουν απαλά την πλάκα και δεν προεξέχουν
Έγινε έλεγχος της επιφάνειας της θερμομόνωσης (επιπεδότητα και ενώσεις)
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Θερμομονωτικός
σοβάς










Έχουν στοκαριστεί οι οπές των βυσμάτων και αρμολογηθούν οι ενώσεις
Έχει εξομαλυνθεί όλη η επιφάνεια
Έχει εφαρμοσθεί ομοιόμορφα το πρώτο επίχρισμα με οδοντωτή σπάτουλα
Έχει τοποθετηθεί ομοιόμορφα το υαλόπλεγμα και πιέστηκε ελαφρά στην κόλλα
ώστε να μην είναι την επιφάνεια και ούτε να παρουσιάζει φουσκώματα ή πτυχές
Κάθε νέο φύλλο υαλοπλέγματος επικαλύπτει το προηγούμενο τουλάχιστον 10cm
Το τελικό επίχρισμα εφαρμόσθηκε μετά που στέγνωσε η κόλλα
Καλύφθηκαν με το τελικό επίχρισμα επαρκώς όλες οι γωνίες με τα οριζόντια
δομικά στοιχεία (αν υπάρχουν)
Έχει διαμορφωθεί κατάλληλα η επιφάνεια ώστε να αυξηθεί η πρόσφυση και αν
απαιτείται χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο αστάρι ή πλέγμα για αύξηση της
πρόσφυσης
Έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία στην επιφάνεια βάση των οδηγιών του
κατασκευαστή
Τοποθετήθηκαν οι οδηγοί για το απαιτούμενο πάχος
Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι οδηγοί στις γωνίες οι οποίοι και στερεώθηκαν
βάσει του απαιτούμενου πάχους
Τοποθετήθηκε το προφίλ στη βάση του κτιρίου, στην επαφή με το έδαφος
Διαστρώθηκαν ομοιόμορφα οι απαιτούμενες στρώσεις, στα πλαίσια του
ελάχιστου και μέγιστου πάχους που προτείνει ο κατασκευαστής
Χρησιμοποιήθηκε υαλόπλεγμα όπου απαιτήθηκε
Καλύφθηκαν οι ατέλειες της τελικής επιφάνειας με σπάτουλα (αν απαιτείται)
Ραντίστηκε ο σοβάς για 2-3 μέρες μετά την εφαρμογή (αν απαιτείται)

Θερμομονωτικά
τούβλα
Νέα τοιχοποιία




Οι κολώνες και δοκοί του κελύφους έχουν θερμομονωθεί κατάλληλα
Δεν υπάρχουν ασυνέχειες στη θερμομόνωση που θα προκαλέσουν θερμογέφυρες
• Μεταξύ των θερμομονωτικών υλικών
• Στη βάση, οροφή και πλαϊνές ενώσεις
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Δικέλυφη τοιχοποιία




Νέα Τοιχοποιία



Υφιστάμενη
Τοιχοποιία




Οι αποστάσεις μεταξύ των δύο τοίχων είναι ικανοποιητικές για να τοποθετηθεί
στο ενδιάμεσο το θερμομονωτικό υλικό και να παραμένει μικρό διάκενο αέρα
Στη βάση του διάκενου χρησιμοποιήθηκε άμμος ή πηλός
Έχουν τοποθετηθεί οι απαιτούμενοι συνδετήρες μεταξύ των τοίχων κατά την
κατασκευή
Αν κτίσθηκε σκιννέττα, έχει θερμομονωθεί κατάλληλα για να αποφευχθούν οι
θερμογέφυρες
Οι κολώνες και δοκοί του κελύφους έχουν θερμομονωθεί κατάλληλα
Δεν υπάρχουν ασυνέχειες στη θερμομόνωση που θα προκαλέσουν θερμογέφυρες
• Μεταξύ των θερμομονωτικών υλικών
• Στη βάση, οροφή και πλαϊνές ενώσεις
Αν το θερμομονωτικό υλικό έχει ανακλαστική επιφάνεια, αυτή πρέπει να βλέπει
προς το εσωτερικό του κτιρίου
Έχει χρησιμοποιηθεί ικανοποιητική ποσότητα υλικού για να καλύψει όλο το
διάκενο
Έχουν κλείσει οι τρύπες που ανοίχθηκαν

Εσωτερική
θερμομόνωση

Τοιχοποιία με
θερμομονωτικές
πλάκες











Έχουν γίνει προέκταση των αναμονών σε κατάλληλο μήκος
Έχει προετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Αν η επιφάνεια είναι λεία, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο αστάρι
Οι πλάκες τοποθετήθηκαν σε σειρές από κάτω προς τα πάνω
Οι αποστάσεις των πλακών μεταξύ τους είναι οι ελάχιστες δυνατές
Κατά την τοποθέτηση οι πλάκες πιέστηκαν ελαφρά ώστε να διαφύγει ο
εγκλωβισμένος αέρας
Ανοίχθηκαν οι κατάλληλες τρύπες για τις αναμονές χρησιμοποιώντας
θερμομονωτικά παρελκόμενα
Αρμολογήθηκαν οι αρμοί και καλύφτηκαν με χαρτοταινία
Έγινε το τελικό φινίρισμα
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Τοιχοποιία με
μεταλλικό σκελετό και
γυψοσανίδες








Δώμα με
θερμομονωτικές
πλάκες











Αν ήταν απαραίτητο, χρησιμοποιήθηκε υαλόπλεγμα
Αν απαιτείτο, τοποθετήθηκαν οι γυψοσανίδες
Έγινε κατάλληλη χάραξη των σημείων τοποθέτησης του σκελετού
Οι οδηγοί στη βάση και οροφή του τοίχου στερεώθηκαν καλά με βίδες (ρόμπλαξ)
Το μήκος του σκελετού είναι κατάλληλο για το πάχος του θερμομονωτικού υλικού
Για καλύτερη πρόσφυση του σκελετού στον τοίχο, χρησιμοποιήθηκε κολλητική
ταινία
Οι ορθοστάτες έχουν κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους ανάλογα με το πλάτος
του ρολού
Οι ορθοστάτες στερεώθηκαν στους οδηγούς βάσης και οροφής
Το θερμομονωτικό ρολό τοποθετήθηκε μεταξύ των ορθοστατών χωρίς να
καμπυλώνει ή να αφήνει κενά
Οι ηλεκτρομηχανολογικές/υδραυλικές αναμονές έχουν περάσει μέσα από το
υλικό και έχουν μονωθεί κατάλληλα
Τοποθετήθηκαν οι γυψοσανίδες και στερεώθηκαν στους ορθοστάτες
Μεταξύ γυψοσανίδας και θερμομονωτικού υλικού υπάρχει μικρό διάκενο αέρα
Αν τοποθετήθηκε δεύτερη σειρά γυψοσανίδας, εφαρμόσθηκε σταυρωτά σε σχέση
με την προηγούμενη
Οι ενώσεις των γυψοσανίδων αρμολογήθηκαν και καλύφθηκαν με χαρτοταινία
Έγινε το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας
Έχει γίνει προέκταση των αναμονών σε κατάλληλο μήκος
Έχει προετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Αν η επιφάνεια είναι λεία, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο αστάρι
Η κόλλα καλύπτει στο 30-50% της επιφάνειας της πλάκας
Οι πλάκες τοποθετήθηκαν σε σειρές από μια γωνιά και κάλυψαν όλη την
επιφάνεια
Κατά την τοποθέτηση οι πλάκες πιέστηκαν ελαφρά ώστε να διαφύγει ο
εγκλωβισμένος αέρας
Ανοίχθηκαν οι κατάλληλες τρύπες για τις αναμονές χρησιμοποιώντας
θερμομονωτικά παρελκόμενα
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Ψευδοτάβανο με
μεταλλικό σκελετό και
γυψοσανίδες

Θερμομόνωση
ανάμεσα του ξύλινου
πατώματος (παρκέ)












Θερμομόνωση πάνω
από το πάτωμα








Αρμολογήθηκαν οι αρμοί και καλύφτηκαν με χαρτοταινία
Έγινε το τελικό φινίρισμα
Αν ήταν απαραίτητο, χρησιμοποιήθηκε υαλόπλεγμα
Έγινε κατάλληλη χάραξη των σημείων τοποθέτησης του σκελετού
Τοποθετήθηκαν οι κύριοι οδηγοί του σκελετού σε σωστές αποστάσεις
Το μήκος των οδηγών είναι κατάλληλο για το πάχος του θερμομονωτικού υλικού
Το θερμομονωτικό ρολό τοποθετήθηκε μεταξύ των ορθοστατών χωρίς να
καμπυλώνει ή να αφήνει κενά
Μεταξύ οροφής και θερμομονωτικού υλικού υπάρχει μικρό διάκενο αέρα
Οι ηλεκτρομηχανολογικές/υδραυλικές αναμονές έχουν περάσει μέσα από το
υλικό και έχουν μονωθεί κατάλληλα
Τοποθετήθηκαν οι δευτερεύοντες οδηγοί (αν απαιτείτο)
Τοποθετήθηκαν οι γυψοσανίδες και στερεώθηκαν στους ορθοστάτες
Μεταξύ γυψοσανίδων και θερμομονωτικού υλικού υπάρχει μικρό διάκενο αέρα
Έχει εφαρμοσθεί καλή υγρομόνωση
Έχουν τελειώσει οι εργασίες στα κουφώματα
Οι ξύλινοι οδηγοί (καδρόνια) στερεώθηκαν καλά στην τσιμεντόπλακα και έχουν
σωστές αποστάσεις μεταξύ τους
Αν διατίθενται αντικραδασμικά προφίλ, διατηρήθηκαν οι προτεινόμενες
αποστάσεις από τον προμηθευτή
Το θερμομονωτικό υλικό σε ρολό τοποθετήθηκε μεταξύ των καδρονιών χωρίς να
καμπυλώνει ή να αφήνει κενά
Έχει προετοιμαστεί η κόλλα βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
Αν η επιφάνεια είναι λεία, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο αστάρι
Η κόλλα καλύπτει στο 30-50% της επιφάνειας της πλάκας
Οι πλάκες τοποθετήθηκαν σε σειρές από μια γωνιά και κάλυψαν όλη την
επιφάνεια του πατώματος
Κατά την τοποθέτηση οι πλάκες πιέστηκαν ελαφρά ώστε να διαφύγει ο
εγκλωβισμένος αέρας
Αρμολογήθηκαν οι αρμοί και καλύφτηκαν με χαρτοταινία
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Θερμομόνωση ξύλινης
στέγης πάνω από μη
θερμαινόμενο χώρο






Χύθηκε ελαφρομπετόν πάνω από τις πλάκες
Αν θα τοποθετηθεί ενδοδαπέδια θέρμανση, έχει τοποθετηθεί πάνω από τη
θερμομόνωση ανακλαστική μεμβράνη, έχει χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο
υπόστρωμα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και το αντίστοιχο θερμομπετόν
Τοποθετήθηκαν τα κεραμικά
Έχει γεμίσει πλήρως το κενό μεταξύ των τεγίδων και δεν υπάρχουν ορατά κενά
στη θερμομόνωση
Αν το θερμομονωτικό υλικό είναι ρολό, δεν είναι συμπιεσμένο μεταξύ των οδηγών
ή εύκολο να μετακινηθεί
Έχει διατηρηθεί μικρό διάκενο πάνω από το θερμομονωτικό υλικό
Δεν έχει καταστραφεί το θερμομονωτικό υλικό από τις τεγίδες της στέγης
Αν ο χώρος κάτω από τη στέγη είναι προσπελάσιμος, έχουν τοποθετηθεί
γυψοσανίδες για να καλύπτουν το θερμομονωτικό υλικό
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Οδηγός προβλημάτων υφιστάμενης θερμομόνωσης

Πρόβλημα

Συνέπειες
 Απώλειες
πάτωμα

Απουσία
Θερμομονωτικής
στρώσης
στο
πάτωμα
θερμομονωμένου κτιρίου

Αντιμετώπιση
θερμότητας

από

το

 Συμπύκνωση υδρατμών στο πάτωμα
κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω
χαμηλότερης θερμοκρασίας
 Μείωση θερμικής άνεσης
 Απώλειες
πάτωμα

Απουσία θερμομόνωσης σε
υπερυψωμένο δώμα (πάτωμα
πάνω από πιλοτή)

θερμότητας

από

το

 Συμπύκνωση υδρατμών στο πάτωμα
κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω
χαμηλότερης θερμοκρασίας
 Μείωση θερμικής άνεσης

Απουσία θερμομόνωσης στο
υπόγειο του κτιρίου

 Απώλειες θερμότητας
πάτωμα προς το υπόγειο

από

το

 Αν το υπόγειο είναι χώρος χρήσης,

μειωμένη θερμική άνεση, κυρίως
κατά τους χειμερινούς μήνες

 Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης
 Αν το πάτωμα αποτελείται από παρκέ, μπορεί να
τοποθετηθεί η θερμομόνωση μεταξύ των οδηγών
του παρκέ
 Αν στο πάτωμα υπάρχει εγκατεστημένη
ενδοδαπέδια θέρμανση δεν τοποθετείται από
πάνω στρώση θερμομονωτικού υλικού
 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κάτω από
το πάτωμα στην οροφή της πιλοτής
 Αν το πάτωμα αποτελείται από παρκέ, μπορεί να
τοποθετηθεί η θερμομόνωση μεταξύ των οδηγών
του παρκέ
 Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του
υπογείου (σε χώρους που χρησιμοποιούνται μόνο
για αποθήκευση)
 Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης σε όλες
τις επιφάνειες του υπογείου (σε χώρους που
χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους του κτιρίου)
 Καλός

αερισμός

υπογείου,

ειδικά

τους
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καλοκαιρινούς μήνες για αποφυγή εμφάνισης
μούχλας
 Δημιουργία θερμογέφυρας
Απουσία
Θερμομονωτικής
στρώσης στις κολώνες ή/και
δοκούς του κτιρίου

Θερμογέφυρες στα σημεία
ένωσης
θερμομονωτικών
πλακών
Θερμογέφυρες
ένωσης δύο
τοιχοποιίων

στα σημεία
διαφορετικών

Θερμογέφυρες στα σημεία
ένωσης τοιχοποιίας – στέγης
Θερμογέφυρες στα σημεία
ένωσης τοιχοποιίας ταράτσας
(ή προβόλων)

Απουσία θερμομόνωσης
δικέλυφη τοιχοποιία

σε

 Απώλειες θερμότητας
 Πιθανή δημιουργία τοπικής υγρασίας
και μούχλας

 Τοποθέτηση
εξωτερικής
και
πλευρικής
θερμομόνωσης γύρω από τις κολώνες και δοκούς,
ώστε να καλύπτει όλη την επιφάνεια τους

 Δημιουργία θερμογέφυρας
 Πιθανή δημιουργία τοπικής υγρασίας
και μούχλας

 Καθαρισμός επιφάνειας και τοποθέτηση αρμού

 Δημιουργία θερμογέφυρας
 Πιθανή δημιουργία τοπικής υγρασίας
και μούχλας

 Καθαρισμός επιφάνειας και τοποθέτηση αρμού

 Δημιουργία θερμογέφυρας

 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με
κατάλληλο προφίλ (σχήματος Γ) που να καλύπτει
περιμετρικά το κτίριο

 Απώλειες θερμότητας
 Δημιουργία θερμογέφυρας
 Απώλειες θερμότητας

 Απώλειες θερμότητας
 Μείωση θερμικής άνεσης

 Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με
κατάλληλο προφίλ (σχήματος Γ) που να καλύπτει
περιμετρικά το κτίριο
 Άνοιγμα κατάλληλων ανοιγμάτων στις ψηλότερες
θέσεις της τοιχοποιίας για εισαγωγή του
θερμομονωτικού υλικού και εξαγωγή του αέρα. Η
απόσταση των ανοιγμάτων είναι περίπου 2 m σε
συνεχόμενη τοιχοποιία.
 Πλήρωση

του

διάκενου

με

θερμομονωτικό
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αδρανές υλικό, κατάλληλο για ξηρό γέµισµα
 Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ηλεκτρικής
παροχής για πλήρη γέμιση του διακένου.
 Δημιουργία θερμογέφυρας
Απουσία θερμομόνωσης στη
σκιννέττα
(περίδεσμος
ενίσχυσης)

Διακοπή θερμομόνωσης γύρω
από τα κουφώματα του κτιρίου

Υποδιαστασιολογημένη
θερμομόνωση

Εμφάνιση
υγρασίας
στα
κουφώματα θερμομονωμένου
τοίχου

Εμφάνιση υγρασίας ή μούχλας
σε εξωτερικά θερμομονωμένο
τοίχο

 Απώλειες θερμότητας
 Πιθανή δημιουργία τοπικής υγρασίας
και μούχλας

 Τοποθέτηση
περιμετρικής
εξωτερικής
θερμομόνωσης στη σκιννέττα, ώστε να καλύπτει
όλη την επιφάνειά του.

 Δημιουργία θερμογέφυρας
 Πιθανή δημιουργία τοπικής υγρασίας
και μούχλας
 Απώλειες θερμότητας
 Μείωση θερμικής άνεσης

 Οφείλεται σε θερμογέφυρες στο
χώρο της εμφάνισης της μούχλας
λόγω
της
μικρότερης
θερμομονωτικής ικανότητας των
κουφωμάτων σε σχέση με τον
υπόλοιπο τοίχο

 Καθαρισμός επιφάνειας και τοποθέτηση αρμού

 Τοποθέτηση επιπλέον θερμομόνωσης εσωτερικά ή
εξωτερικά του κτιρίου.
 Δυνατότητα χρήσης θερμομονωτικού σοβά
 Αντικατάσταση των κουφωμάτων με κουφώματα
ψηλότερης θερμομονωτικής ικανότητας.
 Σωστός εξαερισμός του χώρου με πλήρως ανοιχτά
παράθυρα, για περίπου 5 λεπτά τη μέρα.
 Αν η σχετική υγρασία υπερβαίνει το 60%, λήψη
μέτρων για απομάκρυνση της υγρασίας με
τοποθέτηση εξαεριστήρων

 Οφείλεται σε θερμογέφυρες στο
χώρο της εμφάνισης της υγρασίας

 Κάλυψη όλων των θερμογεφυρών με επαρκή
θερμομόνωση

 Εμφανίζεται σε χώρους με ψηλή

 Σωστός εξαερισμός του χώρου με πλήρως ανοιχτά
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υγρασία (κουζίνα, μπάνιο κλπ) ή σε
χώρους του κτιρίου με κακό αερισμό
(γωνιές, πίσω από μεγάλα έπιπλα)

παράθυρα, για περίπου 5 λεπτά τη μέρα.
 Αν η σχετική υγρασία υπερβαίνει το 60%, λήψη
μέτρων για απομάκρυνση της υγρασίας με
τοποθέτηση εξαεριστήρων
 Διερεύνηση προβλημάτων στη θέρμανση του
χώρου. Απαιτείται ομοιόμορφη θέρμανση και
αποφυγή μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών.
 Αν είναι εφικτό, αποκόλληση όλης της
θερμομονωτικής πλάκας, καθαρισμός επιφάνειας
και αφαίρεση πιθανής υγρασίας

Αποκόλληση
εξωτερικής
θερμομόνωσης (συνήθως στις
ψηλότερες επιφάνειες που
επικρατούν
μεγαλύτερες
ταχύτητες ανέμου)

 Δημιουργία θερμογέφυρας
 Απώλειες θερμότητας

 Πιθανή επέκταση του προβλήματος
σε γειτονικές θερμομονωτικές πλάκες

 Τοποθέτηση κόλλας και επανατοποθέτηση της
πλάκας. Προσοχή στην επανατοποθέτηση για να
ακολουθηθεί ο οδηγός στις πατούρες
 Τοποθέτηση αρμού
 Τοποθέτηση βυσμάτων στερέωσης.
 Τοποθέτηση επιπλέον βυσμάτων στερέωσης στις
γειτονικές πλάκες

 Δημιουργία θερμογέφυρας

 Αν είναι εφικτό, αφαίρεση του οδηγού

Αποκόλληση
εσωτερικής
θερμομόνωσης
(λόγω
αποκόλλησης του οδηγού
στήριξης)

 Απώλειες θερμότητας

Φθορά
εξωτερικής
θερμομόνωσης και ανάγκη
αντικατάστασης

 Απώλειες θερμότητας

 Προσεκτική αφαίρεση της θερμομόνωσης

 Αντιαισθητικό αποτέλεσμα

 Διερεύνηση της αιτίας που προκαλεί τη φθορά

 Πιθανή επέκταση του προβλήματος
σε γειτονικές θερμομονωτικές πλάκες
και οδηγούς

 Αφαίρεση πιθανής υγρασίας πίσω από την πλάκα
 Επανατοποθέτηση του οδηγού με καλύτερη
στήριξη
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 Συνήθως

οφείλεται στην ψηλή
παρουσία υγρασίας ή χρήσης υλικού
που δεν είναι κατάλληλο για
εξωτερικές συνθήκες

 Στέγνωμα της επιφάνειας
 Τοποθέτηση θερμομόνωσης κατάλληλης για τις
συνθήκες που επικρατούν
 Αν η υγρομόνωση ήταν με ασφαλτόπανο,
καθάρισμα της επιφάνειας και σφράγισμα των
ρωγμών/αρμών πριν την έναρξη των εργασιών

 Είσοδος υγρασίας στο κτίριο
 Φθορά θερμομόνωσης σε συμβατική

τοποθέτηση
Φθορά υγρομόνωσης ταράτσας

 Συνήθως

οφείλεται στην κακή
συντήρηση ή στη χρήση υλικού που
δεν είναι κατάλληλο για τις συνθήκες
του περιβάλλοντος

 Απομάκρυνση παλαιών σαθρών επιστρώσεων στις
περιοχές
όπου
είναι
αποσαθρωμένα
ή
φουσκωμένα.
 Καθαρισμός της επιφάνειας και στέγνωμα για
αφαίρεση υγρασίας και πιθανής μούχλας
 Επισκευή πιθανών αρμών διαστολής, τρυπών,
σπασιμάτων και ρωγμών
 Εφαρμογή θερμομόνωσης και υγρομόνωσης
ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου (Κεφ. 5.2)
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10 Βιβλιογραφία
10.1 Πρότυπα, νομοθεσίες, κανονισμοί
1. EN ISO 6946:2007: Building components and building elements -- Thermal resistance and
thermal transmittance -- Calculation method
2. EN 13501-1:2002: Fire classification of construction products and building elements.
Classification using test data from reaction to fire tests
3. EN 13501/2:2003: Fire classification of construction products and building elements.
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
4. UNI EN 13162:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products
5. UNI EN 13163:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS)
6. UNI EN 13164:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS)
7. UNI EN 13165:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products
8. UNI EN 13166:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
phenolic foam (PF)
9. UNI EN 13167:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products
10. UNI EN 13168:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products
11. UNI EN 13169:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB)
12. UNI EN 13170:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB)
13. UNI EN 13171:2009 - Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products
14. DIN EN 4102: Fire Test to Building Material –Classification
15. DIN 18345:2010-04 – German Technical specification in construction contracts (ATV) – Work
on external thermal insulation composite systems
16. DIN 18421:2010-04 – German Technical specification in construction contracts (ATV) –
Insulation and fire protection of service installations
17. EN 1745:2012: Masonry and masonry products ― Methods for determining thermal
properties
18. EN 771-1:2011: Specification for masonry units. Clay masonry units
19. EN 771-4:2011 Specification for masonry units. Autoclaved aerated concrete masonry units
20. EN 998-1:2010: Specification for mortar for masonry. Rendering and plastering mortar
21. 2012/27/EΕ: Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

174

22. ΠΕΤΕΠ1 03-05-03-00: Δώματα – Στέγες με φέρον υπόστρωμα από χαλυβδοελάσματα
τραπεζοειδών προς τα κάτω νευρώσεων και στρώσεις θερμομόνωσης – στεγάνωσης
23. ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01: Στεγανώσεις Δωμάτων – Στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες
24. ΠΕΤΕΠ 03-06-01-02: Στεγάνωση Δωμάτων – Στεγών με μεμβράνη P.V.C.
25. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01: Θερμομονώσεις δωμάτων
26. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02: Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων
27. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03: Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών
28. ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04: Συστήματα εξωτερικών θερμομονώσεων (ΣΕΘ) με διογκωμένη
πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα οργανικά επιχρίσματα
29. Ν.210(Ι)/2012 - Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2012
30. Κ.Δ.Π.39/2014 - Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή
Πιστοποίηση των Κτιρίων) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2014
31. Κ.Δ.Π.61/2014 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων)
(Τροποποιητικοί ) Κανονισμοί του 2014
32. Κ.Δ.Π 366/2014 - Το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Απαιτήσεις και
Τεχνικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας) Διάταγμα 2014
33. Κ.Δ.Π.432/2013 - Το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Απαιτήσεις
Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του 2013
34. Περί ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νόμους του 1996-2011 (ενοποίηση)
35. Κ.Δ.Π. 497/2004 - περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας (χρησιμοποίηση
κατά την εργασία εξοπλισμού εργασίας) (τροποποιητικοί κανονισμοί του 2004)
36. Κ.Δ.Π. 161/1973 - περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία
και Ευημερία) κανονισμοί.
37. Κ.Δ.Π. 172/2002 - περί ασφάλειας και υγείας (ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια) κανονισμοί.
38. Κ.Δ.Π 173/2002 - περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία
κανονισμοί.
39. ΚΔΠ 174/2002 - περί ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας κανονισμοί.
40. Κ.Δ.Π. 332/2005 (περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους
Κραδασμούς) Κανονισμούς

10.2 Βιβλιογραφία
Ελληνικά

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ελλάδας που εκδόθηκαν από το
ΥΠΕΧΩΔΕ
1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Οδηγός θερμομόνωσης Κτιρίων, 2η έκδοση. Υπηρεσία Ενέργειας, 2010
Ξ. Κ. Κακάτσιος. Μετάδοση θερμότητας. Κλειδάριθμος, 2002
Σ. Ι. Καρέκος. Μετάδοση θερμότητας – θερμομόνωση. ΤΕΕ, 2001
Οδηγός Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων. Κτίριο, 2012
Οδηγός Θερμομόνωσης & Στεγανοποίησης. Κτίριο, 2011
Τοιχοποιίες Εξωτερικές. Κτίριο, 2008
Οδηγός Ενεργειακού Σχεδιασμού. Κτίριο, 2011
Α. Γ. Κορωναίος & Γ. Ι. Πουλάκος. Τεχνικά υλικά, τόμος 4. ΕΜΠ, 2006
Β. Μαρουλά. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κατοικίας. Τεχνικές Σελίδες – Κτίριο, 2012
Ρ. Ταπάκης. Παραμετροποίηση στον τοίχο Trombe. Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, 2006
Κ. Σ. Τσίπηρας, Το οικολογικό σπίτι. Νέα Σύνορα, 1996
Μ. Καραβασίλη, Κτίρια για ένα πράσινο κόσμο, Systems International, 1999
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Ενεργειακή απόδοση και κατευθύνσεις
εφαρμογής. ΚΑΠΕ, 2002
Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΕ, 2010
Δ. Αραβατινός. Ελαφροτσιμεντόλιθοι – Παραγωγή, ιδιώτητες, χρήση και εφαρμογές.
Τεχνικές σελίδες – ΚΤΙΡΙΟ, 2009
Δ. Αραβατινός. Επιδιόρθωση της μόνωσης του δώματος. Τεχνικές σελίδες – ΚΤΙΡΙΟ, 2010
Δ. Κρανιώτης. Προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας από την υγρασία. Τεχνικές σελίδες –
ΚΤΙΡΙΟ, 2011
Χ. Ιγνητάκης. Διαμόρφωση και λεπτομέρειες όπλισης Δομικών στοιχείων από
σκυρόδεμα Κωδικοποίηση – εφαρμογές. Χαλυβουργία Ελλάδος, 2006
Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερμομονωτικών υλικών. Παραδοτέο του ΕΠΑΝ, πράξη
“ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ” και συγκεκριμένα στον θεματικό
τομέα “Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια”
Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας
των κτηρίων. Τεχνική οδηγία ΤΕΕ, 2010.
Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα, 1100: Μονώσεις. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002
Γ.Μ. Κοντορούπης. Ενεργειακός – Βιοκλιματικός σχεδιασμός Κτιρίων και οικισμών.
ΕΜΠ, 2002
Βιοκλιματικός σχεδιασμός στην Ελλάδα ενεργειακή απόδοση και κατευθύνσεις
εφαρμογής. ΚΑΠΕ, 2002
Ε. Ανρεαδάκη. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός. Περιβάλλον και Βιωσιμότητα. University
Studio Press, 2006
Γλωσσάρι όρων για Θερμομόνωση. ΤΕΕ – Τμήμα τυποποίησης

Αγγλικά
26.
27.
28.

The Green Building Bible, Vol 1. Green Building Press, 2008
The Green Building Bible, Vol 2. Green Building Press, 2008
Mechanical Insulation best practices guide. Thermal Insulation Association of Canada,
1995
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

Thermal Bypass Checklist Guide v1.1. Energy Star Qualified Homes
Thermal Insulation handbook. The thermal insulation association of southern Africa,
2011
Recommendations for Installing Mineral Fiber Insulation in Residential and Other LightFrame Construction. North American Insulation Manufactured Association, 2012
Limiting Thermal Bridging and Air Infiltration Acceptable Construction Details.
Government of Ireland 2008
Insulation Handbook – Part2: Installation Guide. Insulation installation for ceilings, walls
and floors. Insulation Council of Australia and New Zealand, 2010
Thermal insulation materials made of rigid polyurethane foam (PUR/PIR). Properties –
Manufacture. Federation of European Rigid Polyurethane Foam Associations, 2006

Τεχνικά Φυλλάδια και Οδηγίες εγκατάστασης εταιρειών
Actis, Basf, Basf, Baumit, Biofloor, British Gypsum, ClimaTotal, Dieffenbacher, Dow, Ecofleece,
EcoTherm, Esha, EuroGypsum, Fibran, Green Span Profiles, L.P., Gutex, Heraklith, kdb, Kelyfos,
Kingspan, Knauf, Marmoline, Metlspan, Neopor, Neotex ΑΕΒΕ, Nikolaides & Kountouris,
Paralimnitiko, Paroc, Pavifloor, Polykem, Quinn Therm Ltd, Tiktas, Reflectix, Rossato Group,
Sika, StoTherm, Tekto Hellas S.A., Thermopak, Therko, Thrakon, TigerProfiles, TLX, Vimatec,
Weathertex, Weber Saint-Gobain Hellas, xtratherm, Ytong, ΔΑΛΙΚΟ, Εργάτεξ Α.Ε., Ριζάκος.

10.3 Εικόνες
Εικόνα 1
Εικόνα 2

http://monoseis-online.gr/

Εικόνα 3

http://e-infratech.blogspot.com.cy

Εικόνα 4

https://forum.canadianwoodworking.com/

Εικόνα 5

http://monosimacon.blogspot.com.cy/

Εικόνα 6

http://www.technomorfi.gr/

Εικόνα 7

http://www.archiexpo.com/

Εικόνα 8

http://www.foamsales.com.au/

Εικόνα 9

http://www.ipcindustries.co.za/

Εικόνα 10

http://kcpstarinsulations.com/

Εικόνα 11

http://www.tsakiroglou.gr

Εικόνα 12

http://www.thomasnet.com

Εικόνα 13

http://www.anelixi.org

Εικόνα 14

http://www.anelixi.org
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Εικόνα 15

http://www.buildnet.gr

Εικόνα 16

http://www.monopan.gr/

Εικόνα 17

http://www.anelixi.org

Εικόνα 18

http://www.mastorevo.com.cy.

Εικόνα 19

http://daliko.com

Εικόνα 20

http://www.howtobuildahouseblog.com

Εικόνα 21

http://www.estiatherm.gr

Εικόνα 22

http://www.ektoxeftis.com.gr

Εικόνα 23

http://www.domomarket.gr

Εικόνα 24

http://www.thermomaster.gr

Εικόνα 25

http://thermoprosopsi.com

Εικόνα 26

http://www.estiatherm.gr

Εικόνα 27

http://www.knauf.gr

Εικόνα 28

http://www.fkaratzas.gr

Εικόνα 29

http://www.archiexpo.com

Εικόνα 30

http://www.pokrov-chel.ru

Εικόνα 31

http://www.monoseis-monotica.gr

Εικόνα 32

http://www.panmonotiki.gr

Εικόνα 33

http://www.renovat.gr

Εικόνα 34

https://www.fibran.gr/

Εικόνα 35

https://www.fibran.gr/

Εικόνα 36

http://www.kelyfos.eu/

Εικόνα 37

https://www.fibran.gr/

Εικόνα 38

http://www.ongreen.gr

Εικόνα 39

https://www.fibran.gr/

Εικόνα 40

http://www.unisol.gr

Εικόνα 41

https://www.fibran.gr/

Εικόνα 42

http://www.renovat.gr

Εικόνα 43

http://www.marmoline.gr

Εικόνα 44

https://www.fibran.gr/
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Εικόνα 45

http://www.ergatex.gr

Εικόνα 46

http://kebe-sa.gr/

Εικόνα 47

http://www.howtospecialist.com

Εικόνα 48

http://www.maraggas.com

Εικόνα 49

http://www.qbgreece.com
http://www.ktirio.gr

Εικόνα 50

http://www.thermoseal.gr

Εικόνα 51

http://www.tekto.gr

Εικόνα 52

http://www.ecomonosis.gr

Εικόνα 53

http://www.ecotechniki.gr

Εικόνα 54

http://www.esha.gr

Εικόνα 55

http://www.qbgreece.com
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