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Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα
χρησιμοποιηθούν θα επιλεγεί το κατάλληλο υλικό ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος της θερμομόνωσης από τη μία και από την άλλη να λειτουργεί
σωστά, ως μέρος της οικοδομής να φέρει τα απαραίτητα φορτία.

Η θερμομόνωση πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

η καλύτερη, πάντοτε σύμφωνα με τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης
που ετοιμάζει ο μηχανολόγος μηχανικός.

Τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κτιρίων είναι:
 Θερμομονωτικά τούβλα
 Θερμομονωτικός σουβάς
 Πολυστερίνη
 Πολυουρεθάνη
 Αφρομπετό
 Περλιτομπετό
 Πετροβάμβακας

 Υαλλοβάμβακας
 Ορυκτοβάμβακας
 Φελλός

 Ξυλόμαλλο (Heraklith), και πολλά άλλα..

Ένα προϊόν για να θεωρηθεί κατάλληλο για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, ή μία εναρμονισμένη τεχνική
προδιαγραφή. 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. Η σήμανση CE είναι
υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την 01/04/2004 σε όλες τις
κατασκευές στις χώρες της Ένωσης.
Τα θερμομονωτικά υλικά, ως μέρος της κατασκευαστικής βιομηχανίας, πρέπει να είναι
πιστοποιημένα από την εταιρεία κατασκευής τους σε πιστοποιημένα εργαστήρια της

Ευρώπης.
Η σήμανση CΕ, 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.

Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε υλικό είναι αυτές που το κάνουν να ξεχωρίζει

ή να υπερτερεί έναντι άλλων εναλλακτικών προϊόντων.
Οι τρεις κύριες ιδιότητες που χρησιμοποιούνται κατά τους υπολογισμούς της
θερμομόνωσης των κτιρίων είναι:

• Η Πυκνότητα του υλικού
• Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)
• Η ειδική θερμοχωρητικότητα του υλικού.
Πέραν τούτων, η μηχανική, φυσική και χημική συμπεριφορά του υλικού καθώς και
η επίδραση των κλιματικών συνθηκών και η αλλοίωση του υλικού στο χρόνο είναι
παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Η φιλικότητα κάποιων υλικών στο περιβάλλον είναι μια ιδιότητα που κερδίζει

συνεχώς έδαφος.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Η πυκνότητα (Kg/m³) επηρεάζει το βάρος του υλικού και το συντελεστή λ
του υλικού.
Μεγαλύτερη πυκνότητα λιγότερος όγκος αέρα μικρότερο λ.
Στα στερεά ο όγκος του υλικού είναι από 3-15% γι’ αυτό και είναι ελαφριά

υλικά (ως συνήθως).
Η πυκνότητα των υλικών δίνεται σε όλους τους πίνακες με τις
χαρακτηριστικές τιμές των θερμομονωτικών υλικών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (λ)
Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (W/mK) είναι το χαρακτηριστικό του υλικού να
ελέγχει την ποσότητα της θερμότητας που διαρρέει μέσα από τη μονάδα επιφάνειας του
υλικού κάτω από σταθερή θερμική κατάσταση. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του λ τόσο
πιο θερμομονωτικό είναι το υλικό.
Η τιμή του λ που δίνεται στις χαρακτηριστικές τιμές των θερμομονωτικών υλικών που
είναι πιστοποιημένα με CE καθορίζεται εργαστηριακά σε θερμοκρασία 10°C. Αρχικά σε

ξηρό υλικό στο οποίο θα δοθεί υγρασία όση θα έχει το υλικό κάτω από κανονικές
συνθήκες περιβάλλοντος.
Η τιμή του λ δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και
την ακτινοβολία.

Είναι σημαντικό ο συντελεστής λ να δίνεται συναρτήσει με το πάχος του υλικού που
είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό του U-Value.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συντελεστή
λ, άρα μείωση της θερμομονωτικής ικανότητας του υλικού. 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.
Το θερμοκρασιακό εύρος χρήσης των υλικών είναι η ελάχιστη και μέγιστη
θερμοκρασία μέσα στο οποίο η χημική σύσταση, η θερμομονωτική ικανότητα
και η μηχανική αντοχή του υλικού δεν μεταβάλλονται σημαντικά.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
Το νερό έχει πολύ μεγαλύτερο συντελεστή λ από ότι έχει ο αέρας. Αν το υλικό
απορροφά νερό το οποίο παίρνει τη θέση του αέρα, το λ του υλικού αλλοιώνεται
με αποτέλεσμα το υλικό να μην συμπεριφέρεται ως θερμομονωτικό.
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.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Η ηλιακή ακτινοβολία και πιο συγκεκριμένα η υπεριώδης ακτινοβολία

μπορούν να αλλοιώσουν τη δομή στα αφρώδη οργανικά υλικά όταν υπάρχ

συνεχής έκθεση τους σε αυτή. Η αλλοίωση του υλικού έχει ως αποτέλεσμα
τη μείωση των θερμομονωτικών ιδιοτήτων του υλικού. Η επίδραση της

ηλιακής ακτινοβολίας καθορίζει τις δυνατότητες τοποθέτησης του υλικού στ
εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, τις ανάγκες προστασίας του
θερμομονωτικού υλικού με επιπλέον στρώματα επιχρίσματος, καθώς

επίσης και την αποθήκευση τους σε προστατευμένο σκιερό μέρος.

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (C)
Η ειδική θερμότητα ή ειδική θερμοχωρητικότητα (J/KgK) καθορίζει την ιδιότητα των
υλικών να δεσμεύουν και να αποθηκεύουν τη θερμότητα του περιβάλλοντος στο
υλικό και αντιπροσωπεύει την ποσότητα θερμότητας που πρέπει να λάβει ένα
σώμα για να ανυψωθεί η θερμοκρασία της μονάδας μάζας του σώματος αυτού
κατά 1°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 ως και
10cm), πριν την στρώση της θερμομόνωσης. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη σε
περιπτώσεις χρήσης θερμομονωτικών τούβλων, όπου η τιμή δίνεται από τον
κατασκευαστή και υπάρχει σε όλους τους πίνακες με τις χαρακτηριστικές τιμές
θερμομονωτικών υλικών.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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 υλικά μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους. Μερικά υλικά
έχουν μεγάλους συντελεστές θερμοδιαστολής, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση
των διαστάσεων τους στις ψηλότερες θερμοκρασίες. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατασκευή του κτιρίου και κατά την εγκατάσταση 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 ανασήκωση τους
και σε πρόκληση ρωγμών στο επίχρισμα.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
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 η αντοχή του υλικού σε εφελκυστικά φορτία
είναι απαραίτητη όταν τοποθετηθούν στο ενδιάμεσο ψευδοροφών ή εσωτερικών
τοίχων με μεγάλα ανοίγματα.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Η συμπεριφορά του θερμομονωτικού υλικού έναντι της φωτιάς είναι
σημαντική, ιδίως σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί στην εσωτερική
πλευρά του κελύφους. Η πυρραντοχή του υλικού προσδιορίζεται κατά το
πρότυπο DIN4102, σύμφωνα με το οποίο τα υλικά κατατάσσονται σε
κλάσεις πυρραντοχής ανάλογα με το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το
υλικό διατηρεί τις βασικές του ιδιότητες κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς.
Οι κλάσεις της πυρραντοχής από την καλύτερη είναι Α1, Α2, Α3, Β1, Β2,
Β3, C1, C2 και C3. Συνοπτικά, τα υλικά των κατηγοριών Α1 και Α2 δεν
παρουσιάζουν καμία ανάφλεξη, τα υλικά των κατηγοριών Α3 και Β1
αντιστέκονται στη φωτιά και τέλος, τα υλικά των κατηγοριών Β2 και κάτω
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.

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΧΟΥ
Η ηχομονωτική ικανότητα, ο περιορισμός της μετάδοσης του ήχου
είναι μια ιδιότητα που θέλουμε να έχουν τα θερμομονωτικά υλικά. Ο
βαθμός απορρόφησης του ήχου περιγράφει την
ηχοαπορροφητικότητα του υλικού για διάφορες συχνότητες ήχου. Όσο
μεγαλύτερος ο συντελεστής, τόσο καλύτερη η ηχοαπορροφητικότητα
του υλικού. Η αύξηση του πάχους του υλικού και των ενδιάμεσων
στρωμάτων αέρα, αυξάνει την ηχομονωτική του ικανότητα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
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 επίπτωση τους στο υλικό. Η μακρόχρονη διάρκεια ζωής
είναι επιθυμητή για τα θερμομονωτικά υλικά, ιδίως σε όσα δεν θα υπάρχει
πρόσβαση για μελλοντική αλλαγή. Η διάρκεια ζωής υπολογίζεται εργαστηριακά με

δοκιμές γήρανσης των υλικών και από πολυετές παρατηρήσεις σε πραγματικές
συνθήκες και εκφράζεται σε χρόνια ζωής.
Σημαντικός παράγοντας της διάρκειας ζωής τους είναι η ανθεκτικότητα τους σε
προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα και τρωκτικά. Μεγαλύτερο κίνδυνο
προσβολής έχουν τα οργανικά υλικά στα οποία συνήθως γίνεται προσθήκη
χημικών ουσιών για προστασία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Αφορά άμεσα την ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής τους στην
πράξη. Το βάρος του υλικού, η ευκολία διαμόρφωσης 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.

ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
Η θερμοανακλαστικότητα είναι ιδιότητα των υλικών με την οποία ανακλάται
η προσπίπτουσα σε αυτά ακτινοβολία. Τα θερμοανακλαστικά υλικά
παρεμποδίζουν τη μετάδοση θερμότητας διαμέσου τους, τόσο με αγωγή
όσο και με ακτινοβολία και μπορούν να επιτύχουν ανακλαστικότητα
μεγαλύτερη του 90%, σε σύγκριση με 10% περίπου που έχουν τα κοινά
δομικά στοιχεία.
Οι ακραίες στρώσεις αποτελούνται από υλικό ψηλής ανακλαστικότητας
(φύλλα αλουμινίου) το οποίο ανακλά την προσπίπτουσα ακτινοβολία, ενώ
εσωτερικά αποτελείται από συνθετικό υλικό ψηλής θερμομονωτικής
ικανότητας το οποίο δεν επιτρέπει τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή.
Για να λειτουργήσει σωστά το υλικό πρέπει απαραίτητα να υπάρχει μικρή
στρώση αέρα μετά το ανακλαστικό υλικό. Συνήθως τοποθετείται στο
εσωτερικό της τοιχοποιίας με γυψοσανίδες ή σε ψευδοροφές. Το ελάχιστο
πλάτος της στρώσης του αέρα είναι 10-15mm, δίνεται από τον
κατασκευαστή και είναι αλληλένδετο με την θερμοανακλαστικότητα του
υλικού.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος του υλικού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές
παραμέτρους για τη διάθεση του υλικού 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, καθώς

και την πιθανή φθορά του υλικού.

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 ελάττωσης της όλο και
αυξανόμενης αστικής θερμονησίδας.
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/ανακύκλωσης
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 της.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
Ο ενεργειακός αντίκτυπος περιλαμβάνει την περιεχόμενη πρωτογενή
ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της μεταφοράς του υλικού από το στάδιο
παράγωγής στο εργοτάξιο, το ενεργειακό κόστος εγκατάστασης του
υλικού και το μελλοντικό απαιτούμενο ενεργειακό κόστος ανακύκλωσης
του υλικού. 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 (KWh/m³ ή

KWh/Kg). Το ενεργειακό κόστος ανακύκλωσης περιλαμβάνει όλη την
απαιτούμενη ενέργεια για την απεγκατάσταση, συγκομιδή και
ανακύκλωση του υλικού μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
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 παράγονται ποσότητες κυκλικών υδρογονανθράκων
ενώ ως διογκωτικό μέσο χρησιμοποιείται συνήθως CO2. Αντίστοιχα στα ινώδη ανόργανα
υλικά, κατά την παραγωγή τους εκπέμπονται πτητικές ουσίες ή αρωματικοί
υδρογονάνθρακες. Επίσης, κατά την παραγωγή των ινωδών υλικών, οι αιωρούμενες
μικροϊνες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, κυρίως στους πνεύμονες και τα
μάτια.
Στο στάδιο της εγκατάστασης πρέπει να δίνεται σημασία κυρίως στα αφρώδη υλικά σε
μορφή αφρού και στα ινώδη λόγω των μικρών εκπομπών ινών. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτική μάσκα αναπνοής, γάντια και γυαλιά
προστασίας.

