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Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα

1.

ΠΕΤΕΠ

03-05-02-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά τις επικαλύψεις µε αυτοφερόµενα φύλλα από διαµορφωµένη λαµαρίνα.
Οι διαστάσεις, οι µορφές και τα χαρακτηριστικά των φύλλων επιστέγασης καθορίζονται από την
µελέτη του έργου.
Τα πιο κάτω γενικά πρότυπα αφορούν θέµατα επιστεγάσεων µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα.
EN 508-1:2000 Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of
steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel
EN 508-2:2000 Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of
steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium
EN 508-3:2000 Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of
steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 3: Stainless steel
Τα πετάσµατα επιστέγασης µπορούν να αποτελούνται από µονό µεταλλικό φύλλο ή διπλό, µε
πλήρωση του διακένου µε θερµοµονωτικό υλικό (κατασκευή sandwich).

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα πετάσµατα επιστεγάσεων (φύλλα panels) είναι των ακολούθων τύπων:
α) ∆ιαµορφωµένα φύλλα µε (κυµατοειδή, τραπεζοειδή κ.λπ.) αυλάκωση από χάλυβα (ανοξείδωτο
ή µη, γαλβανισµένο, προβαµµένο ή µη), χαλκό, αλουµίνιο ή συνθετικά υλικά Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το ελάχιστο πάχος είναι: 0,5 mm για φύλλα χαλκού, 0,4 mm για χαλυβδόφυλλα,
0,8 mm για φύλλα αλουµινίου).
β) Υλικά στερέωσης βιοµηχανικής προέλευσης:
-

Βίδες, µπουλόνια και παξιµάδια γενικής χρήσεως.

-

Εκτονούµενα βύσµατα ανθεκτικά στην διάβρωση µε ή χωρίς περικόχλιο.

-

Ηλεκτρόδια και αναλώσιµα συγκολλήσεων.

-

Βίδες και ήλοι στερέωσης χάλκινων στοιχείων (από ορείχαλκο ή χαλκό).

-

Αγκύρια τυποποιηµένα (ενδεικτικών τύπων UPAT, HILTI, RAWLBOLT κ.λπ.).

γ) Ειδικά τεµάχια διαµόρφωσης ακµών (κορφιάδες, λούκια, νεροσταλάκτες κ.λπ.) για χρήση σε
σηµεία αλλαγής κλίσης ή τερµατισµού, γύρω από ανοίγµατα κ.λπ.
δ) Μονωτικές στεγανοποιηµένες στρώσεις (ενσωµατωµένες στο εργοστάσιο στο φύλλο).
ε) Ειδικά τεµάχια διαµόρφωσης υδρορροών.
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Επισηµαίνεται, ότι ανάλογα µε το υλικό των φύλλων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα υλικά
στερέωσης έτσι, ώστε να µην δηµιουργούνται συνθήκες οξειδοαναγωγής (γαλβανικά φαινόµενα
κ.λπ.).

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Φύλλα επικάλυψης
Τα προφίλ των φύλλων επικάλυψης θα πρέπει να ικανοποιούν τις εξής βασικές απαιτήσεις:
• Αντοχή για την προβλεπόµενη από την µελέτη φόρτιση για το εκάστοτε άνοιγµα.
• Επαρκή παροχετευτικότητα οµβρίων για την προβλεπόµενη κλίση της στέγης, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη (διαµόρφωση αυλάκωσης).
Τα φύλλα που θα ενσωµατωθούν θα είναι καθαρά, χωρίς παραµορφώσεις ή άλλες ατέλειες.
Κατά περίπτωση υλικού κατασκευής των πάνελς:
-

Ο ανοξείδωτος (χρωµονικελιούχος) χάλυβας θα είναι ωστενιτικού τύπου (κωδικοί: ΕΝ 1.4301ΑΙSI 304, EN 1.4307-AISI 3041, EN 1.4401-AISI 316, EN 1.4404-AISI 3161) για χρήση στο
εσωτερικό ή εξωτερικό του κτιρίου, µε τελείωµα µατ ή σατινέ.

-

Το αλουµίνιο θα είναι κατάλληλο για δοµικές εφαρµογές, σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ
που παρατίθενται στην συνέχεια.

Ισχύοντα πρότυπα:
Για τα χαλυβδόφυλλα:
EN 10025-2:2004

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions
for non-alloy structural steels -- Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για τους
µη κραµατικούς δοµικούς χάλυβες.
[αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ
10025:1993].

EN 10142:2000

Continuously hot-dip zinc coated low carbon steels strip and sheet for cold
forming - Technical delivery conditions -- Χαλυβδοελάσµατα και
Χαλυβδοταινίες χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή
διαµόρφωση, µε συνεχή επιψευδαργύρωση εν θερµώ. -Τεχνικές συνθήκες
παράδοσης.

EN 10147

Continuously Hot-Dip Zinc Coated Structural Steels Strip and Sheet Technical Delivery Conditions (Superseded by EN 10326) -- Χαλυβδόφυλλα
και χαλυβδοταινίες κατασκευών επιψευδαργυρωµένα µε συνεχή εµβάπτιση
εν θερµώ - Τεχνικοί όροι παράδοσης (το πρότυπο αντικαταστάθηκε από το
ΕΝ 10326).

EN 10088-2:1995

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and
strip for general purposes -- Ανοξείδωτοι χάλυβες. Μέρος 2: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για φύλλα, πλάκες και ταινίες γενικής χρήσεως.

EN 10213-4:1995

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part
4: Austenitic and austenitic-ferritic steel grades

Για φύλλα από χαλκό:
EN 1172:1996
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Copper and copper alloys - Sheet and strip for building purposes -- Χαλκός
και κράµατα χαλκού - Φύλλα και ταινίες για οικοδοµικές εφαρµογές
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EN 1652:1999

Copper and copper alloys - Plate, sheet, strip and circles for general
purposes -- Χαλκός και κράµατα χαλκού - Έλασµα, φύλλα, ταινίες και δίσκοι
γενικών εφαρµογών

Για φύλλα από αλουµίνιο:
EN 485-2:2004

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical
properties -- Αλουµίνιο και κράµατα αυτού. Φύλλα, ταινίες και πλάκες. Μέρος
2: Μηχανικές ιδιότητες.

ΕΛΟΤ 1185:1989

Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets - Tolerances on shape
and dimensions -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Φύλλα - Ανοχές
διαστάσεων

Κοχλίες και υλικά στερέωσης:
EN ISO 10666:2000 Drilling screws with tapping screw thread - Mechanical and functional
properties -- Κοχλίες διάτρησης µε σπείρωµα σπειροτόµου κοχλία Μηχανικές και λειτουργικές ιδιότητες
EN ISO 3269:2000

Fasteners - Acceptance inspection -- Στερεωτικά - ¨Ελεγχος υποδοχής

EN ISO 16426:2005 Fasteners - Quality assurance system. (Σφικτήρας - Σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας).
Προστασία-Επικαλύψεις:
EN ISO 12944-3:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:1998) -Χρώµατα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών
µε συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 3: Βασικοί κανόνες σχεδιασµού
EN ISO 12944-5:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 5: Protective paint systems (ISO 12944-5:1998) -Χρώµατα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών
µε συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 5: Συστήµατα χρωµάτων
EN ISO 12944-7:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 129447:1998) -- Χρώµατα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων
κατασκευών µε συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 7: ∆ιεξαγωγή και εποπτεία
εργασιών βαφής
EN ISO 1461:1999

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles Specifications and test methods (ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι'
εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων.
Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών.

EN ISO 14713:1999/05 Protection against corrosion of iron and steel in structures - Zinc and
aluminium coatings - Guidelines (ISO 14713:1999)
Ηλεκτρόδια-Αναλώσιµα συγκολλήσεων
EN 25184:1994

Straight resistance spot welding electrodes (ISO 5184:1979)

EN 499:1994

Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of
non alloy and fine grain steels - Classification -- Αναλώσιµα συγκόλλησης Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι µή
κραµατωµένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόµηση
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EN 12072:1999

Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for arc welding of
stainless and heat-resisting steels - Classification

EN 13347:2002

Copper and copper alloys - Rod and wire for welding and braze welding -Χαλκός και κράµατα χαλκού.
Ράβδοι και σύρµα συγκόλλησης και
µπρουντζοκόλλησης.

EN 1600:1997

Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of
stainless and heat resisting steels - Classification

Ειδικά τεµάχια
Τα ειδικά τεµάχια θα παράγονται από τον κατασκευαστή των φύλλων και θα είναι πλήρως
προσαρµοσµένα προς τις επιφάνειες των τυπικών επίπεδων στοιχείων (αυλακώσεις, πάχη κ.λπ.).
Μεταλλικά φύλλα διαµόρφωσης νεροχυτών
Τα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας θα είναι πάχους 0,8 mm, µε ελάχιστο γαλβάνισµα gr/dm2 ή µm
κατά EN 729-1:1995-01-15: Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials
- Guidelines for selection and use -- Απαιτήσεις ποιότητας για συγκόλληση - Συγκόλληση τήξης
µεταλλικών υλικών - Μέρος 1: Κατευθυντήριες οδηγίες για επιλογή και χρήση ή ισοδύναµο ΕΝ.
Τα φύλλα αλουµινίου θα είναι πάχους 1,00 mm (ελάχιστο), από ηλεκτροστατικά χρωµατισµένο
αλουµίνιο, κατάλληλο για µορφοποίηση χωρίς να «κόβεται» ή να ξεφλουδίζει το χρώµα.
Τα φύλλα χαλκού θα έχουν πάχος 0,6 mm, εκτός αν η µελέτη καθορίζει διαφορετικά.
Τα λούκια των υδρορροών θα έχουν προφίλ αντίστοιχα µε τις προδιαγραφές της µελέτης. Το πίσω
χείλος πρέπει να είναι υψηλότερο από το µπροστινό τουλάχιστον 10 mm. Η διατοµή της
υδρορροής σε cm2, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη, θα πρέπει να ισούται µε τη
συνολική επιφάνεια της στέγης σε m2 (εµπειρικός κανόνας).
Υλικά στερέωσης
Οι χαλύβδινες βίδες θα πρέπει να είναι γαλβανισµένες εν θερµώ και να εξασφαλίζουν
ικανοποιητική διείσδυση, χωρίς να «σχίζουν» τα στοιχεία του σκελετού έδρασης.
Στην περίπτωση έδρασης επί ξύλινου φορέα, η διάµετρος των ήλων θα είναι τουλάχιστον 3 mm, µε
µήκος τέτοιο, ώστε να γίνεται εισχώρηση στο σκελετό της στέγης κατά 50 mm ελάχιστο βάθος. Το
σύρµα δεσίµατος θα είναι από µαλακό χάλυβα, γαλβανισµένο εν θερµώ (5 gr/dm2) και διάµετρο
τουλάχιστον 1,2 mm, ενώ το σύρµα µόρφωσης των αγκυρίων θα είναι από σκληρό χάλυβα, µε
ελάχιστη διάµετρο 1,8 mm.
Επιλογή των υλικών - ∆είγµατα
Όλα τα υλικά υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης µετά από σχετικές προτάσεις του Αναδόχου,
οι οποίες θα συµπεριλαµβάνουν την εµπορική ονοµασία τους, τα δείγµατα, τα στοιχεία του
εργοστασίου παραγωγής, τις βεβαιώσεις ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας
ΠΕΤΕΠ και τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός,
προµηθευτής), εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή προµηθευτού ή προµήθεια παρτίδων
και από άλλους προµηθευτές.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο.
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2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
2.3.1.

Παραλαβή-έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα υλικά θα προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα, προστατευµένα µε περιτύλιγµα
(αυτοκόλλητο ή µη). Θα είναι σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα, θα συνοδεύονται
από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους στο
εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι πρόκειται για τα υλικά που έχουν
εγκριθεί, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

2.3.2.

Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο Εργοτάξιο

Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο µε προσοχή, ώστε να µην
τραυµατίζονται οι επιφάνειες και οι ακµές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους
χώρους πάνω σε στηρίγµατα έτσι, ώστε να µη δέχονται πρόσθετα φορτία σε οριζόντια ή
κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευµένα από την υγρασία και τους ρύπους του
εργοταξίου.
Έτοιµες κατασκευές θα προσκοµίζονται λίγο πριν την ενσωµάτωσή τους στο έργο, προστατευµένες
από πάσης φύσεως κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους χώρους.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες επιστεγάσεων θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση τεχνικού µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα :
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό: αυτοφερόµενα ικριώµατα και
σκάλες, εργαλεία χειρός ηλεκτρικά και µηχανοκίνητα, ανυψωτικό εξοπλισµό.
γ) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη διαστάσεων αναλόγων προς
το µέγεθος των φύλλων (π.χ. τουλάχιστον 4 φύλλα), σε θέση που θα υποδειχθεί. Το δείγµα θα
παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα
συγκρίνονται µε αυτό.

3.2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ
Η στατική επάρκεια των στοιχείων του συστήµατος επικάλυψης θα ελέγχεται µε βάση τα στοιχεία
του κατασκευαστή συναρτήσει της διαδοκίδωσης της στέγης (αποστάσεις µεταξύ τεγίδων). Προς
τούτο, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα σχέδια
λεπτοµερειών του συστήµατος επιστέγασης.
Ανάλογα µε το υψόµετρο, τη µορφολογία του περιβάλλοντος, τον τύπο του στοιχείου επικάλυψης
που θα επιλεγεί, αλλά και τον τρόπο συναρµογής, η µελέτη θα ορίζει την κλίση της στέγης, ώστε να
εξασφαλίζεται υδατοστεγανότητα και αντοχή στον άνεµο. Η κλίση αυτή δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από 5%.
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Στοιχεία για τις επιτρεπτές τιµές κλίσεως της στέγης δίνουν και οι κατασκευαστές των στοιχείων
επικάλυψης ανά τύπο και µορφή panel. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή / έγκριση του συστήµατος επιστέγασης.
Σε περίπτωση που εφαρµοσθεί ολοκληρωµένο σύστηµα επικάλυψης συγκεκριµένου οίκου, τότε θα
εφαρµόζονται επακριβώς οι προδιαγραφές του οίκου παραγωγής του συστήµατος.

3.3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες επικάλυψης µπορούν να ξεκινήσουν, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής
του αντίστοιχου φέροντα οργανισµού (σε περίπτωση Φ.Ο. από σκυρόδεµα µετά την παρέλευση 28
ηµερών από την σκυροδέτηση). Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής τοίχων
και επιχρισµάτων, καπνοδόχων, αεραγωγών, σωληνώσεων δικτύων και λοιπών στοιχείων που
διέρχονται από τα επίπεδα της στέγης και να έχουν αποµακρυνθεί τα υπολείµµατα και τα άχρηστα
υλικά των εργασιών αυτών.
Όπου απαιτείται (σύµφωνα µε την Μελέτη ή κατά την κρίση του Αναδόχου), θα αφήνονται εσοχές
στα επιχρίσµατα για την σωστή εφαρµογή υδρορροών κ.λπ., µετά δε την τοποθέτησή τους θα
συµπληρώνονται µε προσοχή τα επιχρίσµατα, ώστε να µην υποστούν βλάβη ή φθορές οι
επιστεγάσεις και οι συναφείς εργασίες.
Τυχόν βλάβες ή φθορές θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.

3.4. ΧΑΡΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Με βάση το εφαρµοζόµενο εκάστοτε είδος στοιχείων επικάλυψης, φεγγιτών, θυρίδων επίσκεψης
κ.λπ. στοιχείων που ενσωµατώνονται στη στέγη, θα καθορίζεται η θέση που θα επικαθήσουν τα
στοιχεία επικάλυψης και οι βοηθητικοί σκελετοί για τα παράθυρα, τις θυρίδες, τις βάσεις ηλιακών
συλλεκτών, κεραιών κ.λπ.
Παράλληλα θα ελέγχεται η καταλληλότητα των επιφανειών και των άλλων κατασκευών που θα
επικαλυφθούν, ώστε να καθοριστούν οι απαιτούµενες επεµβάσεις σε αυτές προκειµένου να
επιτευχθούν οι προβλεπόµενες από την µελέτη ανοχές των τελικών επιφανειών. Η χάραξη θα
υλοποιείται µε ράµµατα και σήµανση πάνω στον εκάστοτε σκελετό έδρασης (τεγίδες κ.λπ.).
Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη. Ο
εργολάβος θα παράσχει ό, τι απαιτείται για τον έλεγχο αυτό.

3.5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός των παράπλευρων εργασιών εντάσσεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου του
έργου.
Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:
− Τοίχοι πυροδιαµερισµάτων που ξεπερνούν την στέγη θα έχουν ολοκληρωθεί.
− Πλαίσια ανοιγµάτων, στηρίγµατα υπερκατασκευών (π.χ. κεραίες τηλεόρασης, ηλιακοί
συλλέκτες) πρόσθετα στοιχεία πάνω και γύρω από τοίχους, καπνοδόχοι, αεραγωγοί,
σωληνώσεις κ.λπ. που εφάπτονται ή ξετρυπούν τη στέγη θα τοποθετούνται κατά την κατασκευή
της επικάλυψης, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος
συντονισµός.
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3.6. ΚΟΠΕΣ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, ΟΠΕΣ
Η διαδικασία κοπής των µεταλλικών στοιχείων θα ακολουθεί τα πρότυπα:
EN ISO 9013:2002:Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product
specification and quality tolerances (ISO 9013:2002) -- Θερµική κοπή - Ταξινόµηση θερµικών
κοπών - Γεωµετρική προδιαγραφή προϊόντος και ανοχές ποιότητας. και
EN 12584:99: Imperfections in oxyfuel flame cuts, laser beam cuts and plasma cuts - Terminology - Ατέλειες σε κοπή µε οξυυδρική φλόγα, µε ακτίνες λέιζερ και µε πλάσµα - Ορολογία.
Οι κοπές των τραπεζοειδών / κυµατοειδών κ.λπ. φύλλων µε τροχό κοπής, σιδηροπρίονο ή φλόγα
οξυγόνου δεν συνιστώνται. Αντίθετα συνιστάται η χρήση σιδηροπρίονου (σέγα), η οποία δεν
προκαλεί καταστροφή και αφήνει καθαρή επιφάνεια κοπής.
Οι συγκολλήσεις, εφόσον απαιτούνται, θα γίνονται από πιστοποιηµένους συγκολλητές, σύµφωνα
µε τα κάτωθι πρότυπα:
EN 287-1:2004 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels -- Προσόντα
συγκολλητών. Συγκολλήσεις τήξεως. Μέρος 1: Χάλυβες.
EN 1418:1997 Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and
resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic
materials
ΕΝ 287-2:2004 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and alloys -Προσόντα συγκολλητών. Συγκολλήσεις τήξεως. Μέρος 2: Αλουµίνιο και κράµατα.
Γενικώς οι συγκολλήσεις θα αποφεύγονται και θα χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα πετάσµατα
επικάλυψης µε τα ειδικά τεµάχια συναρµολόγησης / απόληξης αυτών.
Οι συνδέσεις διατοµών υπό γωνία θα γίνονται κατά τη διχοτόµο, µε ειδικά τεµάχια (και κατ’
εξαίρεση, µετά από έγκριση της Επίβλεψης, µε ηλεκτροσυγκόλληση). Ορατά µατίσµατα διατοµών
δεν θα γίνονται δεκτά αν τα µήκη των διατιθεµένων στο εµπόριο διατοµών επαρκούν για το µήκος
της υπόψη κατασκευής, (έστω και αν έχουν εκτελεστεί µε ακρίβεια).
Οι οπές κοχλιώσεων θα είναι ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους και θα έχουν τις απαιτούµενες
ανοχές, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 20273:1994 (Fasteners-Clearance holes for bolts and
screws:Στερεωτικά-∆ιάκενα οπών για µπουλόνια και κοχλίες). Όλοι οι κοχλίες θα παρουσιάζουν
οµαλές επιφάνειες και όπου είναι δυνατόν θα είναι φρεζαριστοί. Οπές, εγκοπές και λοιπές
υποδοχές για εξαρτήµατα, στροφείς κλπ., θα διαµορφώνονται µε τα αντίστοιχα µηχανήµατα κοπής
και διαµόρφωσης και µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε η εφαρµογή να είναι απόλυτη και η
κατασκευή να εµφανίζεται αισθητικά και κατασκευαστικά άρτια.

3.7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗ
Μεταλλικά στοιχεία που δεν φέρουν εργοταξιακό γαλβάνισµα και πρόκειται να ενσωµατωθούν σε
σκυρόδεµα, τοιχοδοµές, υποστρώµατα δαπέδων κ.λπ., θα καθαρίζονται (γυαλοχάρτισµα,
αµµοβολή, κ.λπ.) και θα βάφονται µε χρώµα ασφαλτικής βάσης.

3.8. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ
Τα στοιχεία επιστέγασης
θερµοµονωτικές στρώσεις.

µπορεί

να

παραδίδονται

µε

βιοµηχανικές

προετοιµασµένες

Επισηµαίνεται εν προκειµένω ότι οι βασικοί τρόποι θερµοµόνωσης στεγών είναι οι εξής:
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1. Η θερµοµόνωση εφαρµόζεται στα φύλλα επικάλυψης των στεγών («θερµή» στέγη: ο όγκος της
στέγης θερµαίνεται και είναι ορατός από κάτω).
Στην περίπτωση αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν πετάσµατα επιστέγασης µε θερµοµόνωση.
2. Η θερµοµόνωση εφαρµόζεται στο οριζόντιο επίπεδο που ορίζουν τα κατώτερα σηµεία της
στέγης («ψυχρή» στέγη: ο όγκος της στέγης δεν θερµαίνεται και δεν είναι ορατός από κάτω).
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ιδιαίτερη διαµόρφωση θερµοµόνωσης που εκφεύγει του
αντικειµένου της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Στην περίπτωση θερµοµονωτικών πετασµάτων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή:
-

Στην εξασφάλιση της συνέχειας της θερµοµόνωσης της στέγης µε τους τοίχους για να µην
δηµιουργηθούν θερµογέφυρες,

-

Στον καλό αερισµό µεταξύ των διαφορετικών στρωµάτων της επιστέγασης για να µην
εγκλωβίζονται υδρατµοί και συµπυκνώµατα που µπορούν να οδηγήσουν στην δηµιουργία
συνθηκών ανάπτυξης µυκήτων και εκκόλαψης εντόµων που µπορούν να προσβάλλουν τα υλικά
και ιδιαίτερα τα ξύλα, (περίπτωση ξύλινου σκελετού στέγης). Η χρήση προδιαµορφωµένων
panels µε θερµοµονωτική στρώση περιορίζει κατά πολύ τα ενδεχόµενα αυτά.

-

Στην επιλογή θερµοµονωτικού υλικού, µε την κατάλληλη πυραντοχή, ιδιαίτερα όταν δεν
προστατεύεται (περιπτώσεις µονόπλευρης επικάλυψής του µε λαµαρίνα). Ο καθορισµός των
σχετικών απαιτήσεων αποτελεί αντικείµενο της µελέτης.

3.9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
3.9.1.

Θερµοµόνωση κάτω από τη στέγη («ψυχρή» στέγη)

Η τοποθέτηση των µεταλλικών φύλλων ξεκινά από την υδρορροή προς τον κορφιά µε τις
αυλακώσεις κάθετες προς την κλίση της στέγης και µε αλληλοεπικάλυψη των φύλλων, όπως
ορίζεται από τον κατασκευαστή και ανάλογα µε την κλίση της στέγης. Τα φύλλα στερεώνονται στο
σκελετό µε πρωτεύοντα συνδετικά υλικά (βίδες αυτοδιάτρησης ή αυτοκοχλίωσης) και µεταξύ τους
µε δευτερεύοντα συνδετικά υλικά. Στις επικαλύψεις είθισται το βίδωµα να γίνεται στην κορυφή των
τραπεζιών ή αυλακώσεων.
Η στεγάνωση στα σηµεία των οπών στερέωσης επιτυγχάνεται µε µεταλλικές ροδέλες
επενδεδυµένες µε νεοπρένιο ή άλλο κατάλληλο υλικό. Σε περίπτωση που προδιαγράφεται από τον
κατασκευαστή των φύλλων, θα χρησιµοποιούνται τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (καβαλάρηδες) των
φύλλων (µεταξύ τους ή µε τον σκελετό).
Οι αρµοί των ενώσεων των φύλλων µεταξύ τους, µε τα ειδικά τεµάχια ή µε το σκελετό, εφόσον το
σύστηµα επιστέγασης δεν συµπεριλαµβάνει ειδική διαµόρφωση των άκρων των φύλλων (π.χ.
τύπου τόρµου - εντορµίας), θα στεγανώνονται µε κατάλληλα στεγανωτικά αρµών, τα οποία πρέπει
να διατηρούν τις ιδιότητές τους για µια περίοδο τουλάχιστον 10 ετών (παράγωγα σιλικόνης κ.λπ.
υλικά, σύµφωνα µε την Μελέτη ή / και της εγκρίσεως της Επίβλεψης).
Στα σηµεία αλλαγής κλίσεων, στις απολήξεις της επιστέγασης, γύρω από καπνοδόχους, ανοίγµατα
ή σωλήνες που ξετρυπούν την επιστέγαση, στις µετώπες, στους νεροσταλλάκτες, στις υδρορροές
κ.λπ. χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια που παράγονται από τον παραγωγό της επιστέγασης ή
διαµορφώνονται επί τόπου, εάν αυτό τυγχάνει της αποδοχής του Κυρίου του Έργου.

3.9.2.

Θερµοµόνωση στο επίπεδο της στέγης («θερµή» στέγη)

Η διαµόρφωσή της δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Τα µεταλλικά φύλλα θα εγκρίνονται µέσω Φύλλων Υποβολής Υλικών (Φ.Υ.Υ.), τα οποία θα
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
• Πληροφορίες του κατασκευαστή για το προϊόν και τα ειδικά τεµάχια.
• Αποτελέσµατα δοκιµών ελέγχου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προδιαγραφής από
αναγνωρισµένο εργαστήριο κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των
εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων.
• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης υπογεγραµµένο από τον κατασκευαστή.
• ∆είγµατα των προϊόντων, των ειδικών τεµαχίων και των µέσων στερέωσης.

4.2. ΑΝΟΧΕΣ

5.

-

Οι ανοχές στα γεωµετρικά στοιχεία των µεταλλικών κατασκευών των προερχοµένων από κοπή
θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9013:2002: Thermal cutting - Classification
of thermal cuts - Geometrical product specification and quality tolerances (ISO 9013:2002) -Θερµική κοπή - Ταξινόµηση θερµικών κοπών - Γεωµετρική προδιαγραφή προϊόντος και ανοχές
ποιότητας. και EN 12584:99.

-

Καµιά γεωµετρική ανοχή δε θα γίνεται αποδεκτή για τα τυποποιηµένα στοιχεία.

-

Φύλλα που έχουν υποστεί στρεβλώσεις, βυθίσµατα ή εκδορές κατά την τοποθέτηση, θα
αποκαθίστανται.

ΟΡΟΙ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα:
α) να συµµορφώνονται προς την οδηγία 92/57/EE «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς και στην Ελληνική Νοµοθεσία σε θέµατα υγιεινής
και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
-

Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή
αντοχής σε διάτρηση.

-

Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks
-- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

-

Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -Κράνη προστασίας.
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-

Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών θα διατηρούνται καθαροί για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες
ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά (τµήµατα φύλλων, φύλλα µε φθορές
ακατάλληλα προς ενσωµάτωση, υλικά συσκευασίας), θα συλλέγονται και θα προωθούνται προς
οριστική απόθεση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή τα
λοιπά συµβατικά τεύχη περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται σύµφωνα µε τα
καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του έργου, µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα των Ενιαίων
Αναλυτικών Τιµολογίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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