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 Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση 

στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και 

τα παρελκόμενα υλικά για σωστή λειτουργία και απόδοση της κατασκευής.  

 Θα ξεκινήσουμε από την οροφή (στέγη, δώμα), το δάπεδο και θα 

τελειώσουμε με την τοιχοποιία. Θα δούμε ποια υλικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμήμα της οικοδομής και τα κριτήρια επιλογής ή 

απόρριψης τους. Θα συζητήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

καθώς και το ενδεικτικό κόστος κάθε επιλογής.  

   



Η οροφή είναι από τα πιο σημαντικά τμήματα του κτιρίου που χρειάζονται 

θερμομόνωση καθώς δέχεται την άμεση ακτινοβολία του ήλιου και 

αναπτύσσει ψηλές 

θερμοκρασίες.  

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 η 

μη.  

 

 



Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα ενός κτιρίου αφορά την πάνω οριζόντια 

επιφάνεια του κελύφους ενός κτιρίου. Η επιφάνεια αυτή δέχεται εντονότερα τα 

καιρικά,φαινόμενα. Λόγω των έντονων αυτών φαινομένων, η επιφάνεια 

καταπονείται και προκαλούνται φθορές στα υλικά. (Πρόωρη γήρανση, 

ρηγμάτωση, θραύσεις και αποκολλήσεις,,φουσκώματα μεταξύ στρώσεων, κλπ). 

Για να αποφευχθούν τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα χρειάζονται δύο 

προϋποθέσεις:  

Η κατασκευή να έχει γίνει με τα ενδεδειγμένα υλικά, έχουν εφαρμοστεί με τις 

σωστές τεχνικές 

και έχουν ακολουθηθεί όλοι οι κανόνες της τέχνης και της πρακτικής. 

 Η κατασκευή παρακολουθείται, ελέγχεται, συντηρείται και προστατεύεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής της. 

 



Η θερμομόνωση ενός δώματος μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους ανάλογα 

με τη 

χρήση ή το σκοπό του δώματος, αν είναι υφιστάμενη ή καινούρια κατασκευή, κλπ.  

 Συμβατική θερμομόνωση 

Αντεστραμμένη θερμομόνωση 

Θερμομόνωση κάτω από την πλάκα 

Θερμομόνωση κάτω από την πλάκα με ψευδοροφή 

Θερμομόνωση με φυτεμένο δώμα 

Τα θερμομονωτικά υλικά δεν είναι υγρομονωτικά, για το σκοπό αυτό στα δώματα 

πρέπει να γίνει πρόνοια για υγρομόνωση τόσο για την προστασία της κατασκευής 

αλλά και σε μερικές περιπτώσεις για την προστασία της θερμομόνωσης. 



Στη μέθοδο αυτή το θερμομονωτικό υλικό είναι κάτω από την υγρομόνωση και 

δεν είναι προσβάσιμο. Για την επίτευξη της θερμομόνωσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα υλικά: 

oΠολυστερίνη σε συνδυασμό με screed ρύσεων 

oΠερλομπετό με διαμόρφωση ρύσεων 

oΑφρομπετό με διαμόρφωση ρύσεων 

oΠολυστερινομπετό με διαμόρφωση ρύσεων 

 

Ακολούθως τοποθετείται η υγρομόνωση, νοείται ότι γίνεται διαμόρφωση των 

υδρορροών και άλλων υπηρεσιών ανάλογα με τη θέση τους. 

Είναι ο πιο απλός τρόπος θερμομόνωσης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες και 

υφιστάμενες κατασκευές.  





Στη μέθοδο αυτή το θερμομονωτικό υλικό είναι στο άνω μέρος και η 

υγρομόνωση δεν είναι ορατή και επιβλέψιμη. Γίνεται το screed ρύσεων και 

ακολούθως η υγρομόνωση του δώματος. Μετέπειτα τοποθετείται η 

θερμομόνωση. Το θερμομονωτικό 

υλικό μπορεί να είναι:  

 Πολυστερίνη, γεώπαννο, σκύρα ή πλάκες πεζοδρομίου 

Κεραμική πλάκα με ενσωματωμένη πολυστερίνη 

 

 

 

 

 









 Η θερμομόνωση κάτω από την πλάκα μπορεί να γίνει με πολυστερίνη η 

οποία θα τοποθετηθεί κάτω από το μπετό πριν τη σκυροδέτηση σε νέα 

κτίρια ή θα τοποθετηθεί με γόμα και ειδικά βύσματα όπως θα δούμε στη 

θερμοπρόσοψη. 

 Η μέθοδος αυτή έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως: 

 Δεν προστατεύει το σκυρόδεμα και οπλισμό οροφής. 

 Δεν εκμεταλλεύεται τη θερμοχωρητικότητα του μπετό. 

 Μειώνει τον εσωτερικό χώρο. 

 

 

   





 Στις περιπτώσεις που θα τοποθετηθεί ψευδοροφή για κάλυψη διαφόρων 

υπηρεσιών και η θερμομόνωση δεν θα γίνει εξωτερικά τότε μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε διάφορα υλικά τα οποία θα στηριχθούν στο σκελετό της 

ψευδοροφής. Τέτοια υλικά είναι:  

• Πετροβάμβακας (σε πλάκες ή ρολό) 

• Υαλοβάμβακας (σε πλάκες ή ρολό)  

• Ορυκτοβάμβακας (σε πλάκες ή ρολό)  

• Πολυστερίνη 

• Φελλός, κλπ  

 Και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν ότι και στην προηγούμενη όπου η 

θερμομόνωση είναι εσωτερικά.  





 Το ότι έχουμε φυτεμένο δώμα δεν επηρεάζει την όλη διαδικασία θερμομόνωσης και 

υγρομόνωσης, πρέπει απλώς να επιλέγουμε τα σωστά υλικά ώστε να αποδίδουν 

τόσο σε θερμομόνωση όσο και υγρομόνωση σύμφωνα με τη θέση και τις συνθήκες 

που θα υπάρχουν.  

 Θερμομόνωση – ανθεκτική στην υγρασία και το βάρος (θλίψη) 

 Υγρομόνωση – ρίζες φυτών 

 Το φυτεμένο δώμα προσφέρει καλή θερμομόνωση λόγω του πάχους του χώματος 

αλλά και δροσισμό το καλοκαίρι λόγω του ποτίσματος των φυτών. Πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φυτών ώστε να μην γίνεται σπατάλη νερού για 

τη συντήρηση του κήπου. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξυπακούει μόνο 

εξοικονόμηση ενέργειας.  





Σύμφωνα με τους κανονισμούς θερμομόνωσης, η στέγη με κλίση μέχρι το 30° 

κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με τα δώματα. Το εξωτερικό κέλυφος της στέγης 

καλύπτεται από  κεραμίδια ή πανέλλα. Λόγω της εξωτερικής τους θέσης και 

κλίσης, οι στέγες δέχονται πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, και κυρίως τους 

έντονους ανέμους. 

Οι στέγες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

Ξύλινη στέγη που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού χώρου και 

καλύπτεται με  κεραμίδια με τη θερμομόνωση 

o πάνω από τα ξύλινα δοκάρια 

o ενδιάμεσα των ξύλινων δοκαριών 

o κάτω από τα ξύλινα δοκάρια 

Στέγη από μπετό που διαμορφώνει την οροφή του εσωτερικού  χώρου και 

καλύπτεται με κεραμίδι. Η θερμομόνωση εφαρμόζεται στην εξωτερική ή την 

εσωτερική πλευρά όπως και στο δώμα.  

Στέγη που καλύπτει μη θερμαινόμενο, εσωτερικό χώρο και διαχωρίζεται από τον     

εσωτερικό χώρο με οριζόντιο δομικό στοιχείο όπως πλάκα από σκυρόδεμα, 

ψευδοτάβανο, κλπ. 

 Βιομηχανική στέγη από πάνελ που διαμορφώνει την οροφή εσωτερικού χώρου.  

 















Η στέγη είναι η οροφή του εσωτερικού χώρου. Η ξυλεία θα είναι εμφανής 

με την θερμομόνωση στο άνω μέρος. 

Άνωθεν του σανιδώματος τοποθετείται η πολυστερίνη, ο 

πετροβάμβακας, ο ορυκτοβάμβακας, ο υαλοβάμβακας, ο φελλός ή άλλο 

υλικό σε πλάκες ή ρολό, ενδιάμεσα των επιτεγίδων.   

Οι επιτεγίδες στηρίζονται στο άνω μέρος των τεγίδων. Οι επιτεγίδες 

πρέπει να είναι πιο ψηλές από ότι το πάχος της θερμομόνωσης. 

Ακολούθως τοποθετείται η υγρομόνωση και τέλος οι κεραμιδομορίνες και 

τα κεραμίδια.  



Η στέγη είναι η οροφή του εσωτερικού χώρου. 

Μετά την κατασκευή της στέγης αξιοποιείται το κενό μεταξύ των 

μορίνων και τοποθετείται η θερμομόνωση.  

Γίνεται χρήση πλακών από θερμομονωτικό υλικό.  

Στο κάτω μέρος των τεγίδων τοποθετείται η ψευδοροφή.  



Η στέγη είναι η οροφή του εσωτερικού χώρου. Μετά την 

κατασκευή στέγης τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό στο 

κάτω μέρος των τεγίδων. Το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να 

μείνει ορατό ή να καλυφθεί με ψευδοτάβανο. Στην περίπτωση 

του ξυλόμαλλου το ίδιο το θερμομονωτικό υλικό μπορεί να 

αποτελέσει το ψευδοτάβανο.  

Όλα τα υλικά σε πλάκες και ρολά μπορούν να τοποθετηθούν 

άνωθεν του σκελετού του ψευδοτάβανου για θερμομόνωση.  

 

 

 



 Όταν η στέγη είναι από μπετό και αποτελεί την οροφή του εσωτερικού 

χώρου η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί στο άνω μέρος της 

πλάκας όπως ακριβώς και στην εμφανή ξύλινη στέγη ή να τοποθετηθεί 

στο κάτω μέρος όπως γίνεται στα δώματα με τη διαδικασία της 

θερμοπρόσοψης.  

Όταν η θερμομόνωση τοποθετηθεί στο άνω μέρος ενδιάμεσα των 

μορίνων (επιτεγίδες) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα υλικά σε 

πλάκες ή ρολό. Όταν τοποθετείται στο κάτω μέρος χρησιμοποιούμε 

πολυστερίνη. Με την θερμομόνωση στο κάτω μέρος της πλάκας το 

σκυρόδεμα παραμένει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.  



 Ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ της στέγης στο άνω μέρος και της 

οριζόντιας πλάκας ή του ψευδοτάβανου στο κάτω μέρος, είναι ένας 

χώρος μη θερμαινόμενος. Μερικές φορές ο χώρος αυτός είναι νεκρός 

ενώ άλλες φορές χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. 

 Η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της 

στέγης, όπως έχουμε μιλήσει προηγουμένως, ή να τοποθετηθεί πάνω 

στην πλάκα αν ο χώρος δεν θα χρησιμοποιηθεί. Αν έχουμε ψευδοροφή 

στο κάτω μέρος, η θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί άνωθεν της 

ψευδοροφής.   



 Στις πλείστες των περιπτώσεων στην οροφή βιομηχανικών 

κτιρίων τοποθετείται πανέλλο από πολυουρεθάνη με φύλλο 

χάλυβα στο άνω και το κάτω μέρος. Μερικές φορές για σκοπούς 

κόστους στο κάτω μέρος υπάρχει φύλλο αλουμινίου.  

 Τα πανέλλα αυτά κυκλοφορούν σε διάφορα πάχη και σχήματα, 

υπάρχει το περιθώριο παραγγελίας του επιθυμητού μήκους και 

βρίσκεις πανέλλα τόσο για στέγες όσο και για τοιχοποιία. Βασικό 

πλεονέκτημα των πανέλλων είναι το συνολικά μικρό βάρος.  



 Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δάπεδο ενός κτιρίου αφορά της 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

  Δάπεδο σε άμεση επαφή με το χώμα 

  Δάπεδα άνωθεν ανοικτού χώρου (πυλωτή) 

Το δάπεδο του κτιρίου μπορεί να μονωθεί με τις ακόλουθες τεχνικές: 

  Θερμομόνωσης εντός της πλάκας του δαπέδου. Το θερμομονωτικό 

υλικό τοποθετείται σε ενδιάμεση στρώση της πλάκας δημιουργώντας 

μια σύνθετη κατασκευή.  

  Θερμομόνωση της εξωτερικής πλευράς μόνο σε περίπτωση 

υπερυψωμένου δαπέδου. Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην 

εξωτερική πλευρά είτε στερεώνοντας το κατευθείαν είτε με χρήση 

γυψοσανίδων.  

  Θερμομόνωση πάνω από την πλάκα στο εσωτερικό του δαπέδου. 

Εφαρμόζεται σε υφιστάμενες κατασκευές και τοποθετείται πάνω από το 

υφιστάμενο δάπεδο.  

  Θερμομόνωση κάτω από το παρκέ. Το μονωτικό υλικό τοποθετείται 

μεταξύ των οδηγών του παρκέ δημιουργώντας μια σύνθετη κατασκευή.  














