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 Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά 

είδη τοιχοποιίας: 

•  Από σκυρόδεμα 

• Από τούβλα θερμομονωτικά και 

μη, μονόφυλλος, δικέλυφος, 

κλπ. 

• Από γυψοσανίδα – 

τσιμεντοσανίδα. 

   

Μετέπειτα έχουμε τα διαφορετικά είδη 

θερμομόνωσης: 

• Πολυστερίνη  

• Πετροβάμβακας 

• Υαλοβάμβακας 

• Ορυκτοβάμβακας 

• Φελλός 

• Ξυλόμαλλο 

• Φαινολικός αφρός 

• Αφρώδες γυαλί 

 

 Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης.  

Ακολούθως έχουμε νέους και υφιστάμενους τοίχους. 

Και τέλος έχουμε εξωτερική, εσωτερική ή ενδιάμεση μόνωση.  



Οι υφιστάμενες κατασκευές μπορούν να μονωθούν τόσο εξωτερικά όσο και 

εσωτερικά. Κάθε λύση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Το καθοριστικό 

στην απόφαση είναι το εύρος της ανακαίνισης. Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα 

μέχρι σήμερα, το ιδανικό είναι η εξωτερική θερμομόνωση όπου πέραν της 

εξοικονόμησης ενέργειας προστατεύουμε το κέλυφος του κτιρίου. Για να εφαρμοστεί 

σωστά η εξωτερική θερμομόνωση πρέπει να:  

 αντικατασταθούν τα κουφώματα 

 γίνουν μετατροπές στις υπηρεσίες (ηλεκτρικά, υδραυλικά, A/C) 

 μετακινηθούν  τέντες και πέργολες 

 επεκταθούν οι πατούδες των παραθύρων 

 οπτικός  και μηχανικός έλεγχος του υποστρώματος 

 





 Σε υφιστάμενα κτίρια είναι η πιο απλή και φθηνή μέθοδος. Τοποθετείται σε όλους τους 

εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου εσωτερικά. Η θερμομόνωση σε πλάκες ή ρολά 

εφαρμόζεται πίσω από την γυψοσανίδα που την καλύπτει.  

 Η μέθοδος έχει σοβαρά μειονεκτήματα όπως: 

 Μειώνει τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου 

 Δεν εκμεταλλεύεται την θερμοχωρητικότητα του τοίχου 

 Με το κλείσιμο της πηγής η θερμοκρασία αλλάζει άμεσα. 

Στα πλεονεκτήματα της υπερτερούν: 

 Η χαμηλή τιμή 

 Η γρήγορη εφαρμογή 

 Δεν απαιτεί άλλες ανακαινίσεις στο κτίριο.   





 Πολύ απλά η τοιχοποιία μπορεί να αποτελείται από θερμομονωτικά τούβλα που 

παράγουν ή προμηθεύουν στη βιομηχανία διάφοροι προμηθευτές και 

κατασκευαστές και να πετύχουμε τον συντελεστή που απαιτεί ο νόμος. Η αδυναμία 

της λύσης αυτής είναι τα σημεία των κολώνων και των δοκών. Οι κατασκευαστές 

των τούβλων έχουν προβλέψει για τούβλα 28εκ και 30εκ πλάτος όπου επιτρέπουν 

3εκ ή 5εκ πολυστερίνη εξωτερικά των κολώνων και δοκών που έχουν 25εκ πλάτος. 

Το όλο σύστημα έχει κάποιες αδυναμίες αλλά είναι από τις πιο φθηνές λύσεις 

οικονομικά, καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και προσφέρει στο κτίριο ένα 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β.  







 Πολύ καλή, απλή και οικονομική λύση είναι η χρήση θερμομονωτικού 

επιχρίσματος εσωτερικά και εξωτερικά των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου 

επιζητώντας πάντοτε την ικανοποίηση του νόμου και την απόκτηση 

πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Β. Το συνολικό πάχος του 

επιχρίσματος πρέπει να είναι 6εκ (3εκ εξωτερικά και 3εκ εσωτερικά). Για 

καλύτερη απόδοση μπορεί να γίνουν 6εκ εξωτερικά ακολουθώντας τις 

οδηγίες του προμηθευτή/κατασκευαστή για αποφυγή προβλημάτων λόγω 

πάχους επιχρίσματος. 





Τα κτίρια με μεταλλικό σκελετό παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά στην 

οικοδομική βιομηχανία ακόμα και σε κατασκευές κατοικιών. Στα 

συγκεκριμένα κτίρια η εξωτερική τοιχοποιία αποτελείται από 

τσιμεντοσανίδα εξωτερικά και γυψοσανίδα εσωτερικά σε μονό ή διπλό 

σκελετό ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις υπηρεσίες που προβλέπονται 

να εγκατασταθούν.  

Η θερμομόνωση τοποθετείται στο διάκενο της τοιχοποιίας και μπορεί να 

είναι οποιοδήποτε υλικό βρίσκουμε σε πλάκες ή ρολά. Το πάχος εις 

θερμομόνωσης μπορεί να είναι από μερικά εκατοστά ή το σύνολο του 

πάχους του τοίχου ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες.  







 Ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου που θα τοποθετηθεί στο τοίχο που 

έχει θερμομονωθεί με θερμοπρόσοψη θα χρησιμοποιηθούν και τα 

ανάλογα βύσματα, ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν το φορτίο στη 

φέρουσα τοιχοποιία.  

 Στις εικόνες παρουσιάζονται βύσματα ανάρτησης μικρού φορτίου.  



 Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζονται βύσματα ανάρτησης μεγάλου 

φορτίου. 





 Η δικέλυφη τοιχοποιία η οποία αποτελείται από δύο φύλλα τούβλων και 

κενό στο κέντρο στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το θερμομονωτικό 

υλικό. Το θερμομονωτικό υλικό δεν καλύπτει κατ’ ανάγκη όλο το κενό 

μεταξύ της τοιχοποιίας.  

  Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

θερμομόνωση στα σημεία των κολώνων και δοκών.  

 Σημαντικά μειονεκτήματα της δικέλυφης τοιχοποιίας είναι: 

 Η αδυναμία στήριξης της εξωτερικής τοιχοποιίας 

 Οι ρηγματώσεις στην εξωτερική τοιχοποιία λόγω καναλιού για τις 

διάφορες υπηρεσίες 

 Δυσκολία θερμομόνωσης στα σημεία των σενάζ.  







  Εξωτερική θερμοπρόσοψη σε υφιστάμενο τοίχο 

  Εσωτερική θερμομόνωση σε υφιστάμενο τοίχο 

  Δικέλυφη τοιχοποιία με ενδιάμεση θερμομόνωση 

  Θερμομονωτικός τοίχος με εξωτερική θερμοπρόσοψη 

  Σύνηθες τοιχοποιία με εξωτερική θερμοπρόσοψη   




