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ΠΕΤΕΠ Στεγανώσεις δωµάτων – στεγών µε ασφαλτικές 
µεµβράνες 03-06-01-01

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο της παρούσης ΠΕΤΕΠ σε συνδυασµό µε την 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ «Θερµοµονώσεις 
δωµάτων» είναι: 

1. Η καταγραφή των πλέον συνήθων υλικών που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για τις 
στεγανώσεις δωµάτων – στεγών µε βάση την άσφαλτο υπό µορφή προκατασκευασµένων 
µεµβρανών ή υπό ρευστή µορφή, µετά των απαραιτήτων ασφαλτικών και µη υλικών που 
απαιτούνται να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν της κυρίως στεγάνωσης ή να παρεµβληθούν 
για την αποκατάσταση της συνέχειάς της.  

2. Η αναφορά στους τρόπους εφαρµογής των ως άνω υλικών ανάλογα του υποστρώµατος 
(σκληρού ή θερµοµονωτικού), της χρήσης του δώµατος – στέγης (βατού ή µη βατού στο κοινό), 

ώστε πάντοτε να είναι αποτελεσµατική η στεγανωτική και θερµοµονωτική προστασία των 
στεγαζοµένων χώρων από τα δώµατα – στέγες.  
 

1.1. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΕΛΟΤ EN 12594:2000 Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples 

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προετοιµασία δειγµάτων 
δοκιµής 

ΕΛΟΤ EN 12595:2000 Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic 
viscosity Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του 
κινηµατικού ιξώδους 

ΕΛΟΤ EN 12596:2000 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity 
by vacuum capillary  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός δυναµικού 
ιξώδους µε τριχοειδές ιξωδόµετρο κενού 

ΕΛΟΤ EN 12606.01:1999 Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax 
content - Part 1: Method by distillation  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της 
περιεκτικότητας σε παραφίνες - Μέρος 1: Μέθοδος δι΄ αποστάξεως 

ΕΛΟΤ EN 1425:1999 Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible 
properties  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Χαρακτηρισµός των φυσικών 
ιδιοτήτων 

ΕΛΟΤ EN 1426:1999 Bitumen and bituminous binders - Determination of needle 
penetration Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός 
της διείσδυσης, µε βελόνα 

ΕΛΟΤ EN 1427:1999 Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point - 
Ring and Ball method  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της 
µάλθωσης - Μέθοδος δακτυλίου 

ΕΛΟΤ EN 1108:2000 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof 
waterproofing - Determination of form stability under cyclical 
temperature changes  
Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες 
στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός σταθερότητας του σχήµατος 
υπό την επίδραση κύκλου θερµοκρασιακών µεταβολών 
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ΕΛΟΤ EN 1109: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof 
waterproofing - Determination of flexibility at low temperature 
Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες 
στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός ευκαµψίας σε χαµηλές 
θερµοκρασίες 

ΕΛΟΤ EN 1110:2000 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof 
waterproofing - Determination of flow resistance at elevated 
temperature  
Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες 
στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης ροής σε 
υψηλές θερµοκρασίες 

ΕΛΟΤ EN 12039:2000 Flexible sheets for waterproofing - vitumen sheetw for roof 
waterproofing - Determination of adhesion of granules  
Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες 
στεγάνωσης δωµάτων - προσδιορισµός της πρόσφυσης 

ΕΛΟΤ EN 12310.01:2000 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof 
waterproofing - Determination of resistance to tearing (nail shank) 
Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Μέρος 1: Ασφαλτικές 
µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης 
στο σχίσιµο (µε καρφί) 

ΕΛΟΤ EN 12317.01:2000 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof 
waterproofing - Determination of shear resistance of joints  
Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Μέρος 1: Ασφαλτικές 
µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός των διατµητικών 
αντοχών των αρµών επικάλυψης 

ΕΛΟΤ EN 12691:2000 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber 
sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός αντίστασης σε 
κρούση 

ΕΛΟΤ EN 12730: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber 
sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to static 
loading 
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη 
στατική φόρτιση 

ΕΛΟΤ EN 13111:2001 Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous 
roofing and walls - Determination of resistance to water penetration  
Ευκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Φύλλα για στρώσεις κάτω από 
ασυνεχείς καλύψεις στεγών και τοίχων - Προσδιορισµός της 
αντίστασης στην υδατοπερότητα 

ΕΛΟΤ EN 13416:2001 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber 
sheets for roof waterproofing - Rules for sampling  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα για στεγάνωση δωµάτων - Κανόνες δειγµατοληψίας 

ΕΛΟΤ EN 13583:2001 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber 
sheets for roof waterproofing - Determination of hail resistance  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα για στεγάνωση δωµάτων - Προσδιορισµός αντοχής στη 
χαλαζόπτωση 

ΕΛΟΤ EN 1928:2000 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber 
sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός υδατοπερατότητας 

ΕΛΟΤ EN 1931:2000 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber 
sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour 
transmission properties  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστικά 
φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός ιδιοτήτων υδρατµοπερατότητας 
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1.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
“Union Euyropeenne pour I’ agrement Technique dans la construction (U.E.A.t.c) όπως 
δηµοσιεύονται στα CAHIERS του CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 
(C.S.T.B) – Οδηγίες της U.E.A.t.c (Ευρωπαική Ένωση Τεχνικών Εγκρίσεων) 

Guide technique U.E.A.t.c. pour l’ agrement des systemes isolants supports d’ etancheite des 
toitures plates et inclinees – Τεχνική οδηγία της U.E.A.t.c για τις εγκρίσεις συστηµάτων 
στεγανοποιήσης οροφών, επιπέδων και κεκλιµένων 

Cahier C.S.T.B. 1812/234/1982 και 2662/340/1993 

Guide technique U.E.A.t.c. pour l’ agrement des revetements d’ etancheite de toitures – Τεχνική 
οδηγία της για στεγανοποιητικές επιστρώσεις οροφών 

Cahier C.S.T.B. 1812/234/1982 

Guide technique U.E.A.t.c. pour l’ agrement des complexes d’ isolation exterieure des facades 
avec enduit mince sur isolant en polystyrene expansee – Τεχνική οδηγία της U.E.A.t.c. για 
συστήµατα εξωτερικής µόνωσης προσόψεων µε λεπτές επιστρώσεις διογκωµένης πολυστερίνης 

Cahier C.S.T.B. 2289/293/1988 

Guide technique U.E.A.t.c. pour l’ agrement des revetements d’ etancheite de toitures 
monocouches – Τεχνική οδηγία της U.E.A.t.c. για στεγανοποιητικές επιστρώσεις µονορίχτων 
στεγών 

Cahier C.S.T.B. 2502/320/1991 

Guide technique U.E.A.t.c. pour l’ agrement des revetements d’ etancheite de toitures fixes 
mecaniquement – Τεχνική οδηγία της U.E.A.t.c.για στεγανοποιητικές επιστρώσεις µηχανικών 
στερεωµέων οροφών. 

Cahier C.S.T.B. 2510/321/1991 

Guide technique U.E.A.t.c. pour l’ agrement des revetements d’ etancheite homogenes en bitume 
elastomere S.B.S (styrere – butaniene - styrene) armes – Τεχνική οδηγία για τις εγκρίσεις 
οµογενών στεγανωτικών επιστρώσεων από ελαστοµερή οπλισµένα ασφαλτικά (S.B.S) 

Cahier C.S.T.B. supplement 246-4 Jan – Fev 1984 

Guide technique U.E.A.t.c. pour l’ agrement des revetements d’ etancheite en bitume polymere 
APP (polypropylene atactique) en feuilles armees par film de polyethylene – Οδηγία U.E.A.t.c. για 
τεχνικές εγκρίσεις στεγανωτικών επιστρώσεων από πολυµερή άσφαλτο (APP) υπό µορφή φύλλων 
οπλισµένων µε λεπτή στρώση πολυαιθυλενίου. 

Cahier U.E.A.t.c. 2152/278/1987 
 

1.3. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1415 «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ» 
Πρώτο µέρος: Οδηγίες εφαρµογής 

Παράρτηµα I: Κριτήρια επιλογής ασφαλτικών µεβρανών 

Παράρτηµα II: Κριτήρια επιλογής ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών 

Παράρτηµα III: Εργαστηριακές δοκιµές ελέγχου 
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2. ΥΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 

2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Αποτελούνται από προκατασκευασµένα εύκαµπτα φύλλα σε διάφορα πάχη µε βασικά υλικά: 

• Την άσφαλτο. 

• Πρόσµικτα βελτίωσης ιδιοτήτων ασφάλτου. 

• Τα αδρανή πρόσµικτα (FILLER) που προστίθενται στην άσφαλτο. 

• Τον ενδιάµεσο φορέα (οπλισµός). 

• Την επιφανειακή προστασία. 

2.1.1. Ασφαλτικές µεµβράνες οξειδωµένης ασφάλτου 

Παράγονται από µείγµα οξειδωµένης ασφαλτού το οποίο εµποτίζει ένα ή περισσότερους φορείς 
(οπλισµούς). 

Σηµείωση 

Η οξειδωµένη ή φυσητή άσφαλτος είναι αυτή που παράγεται µε εµφύσηση αέρα στα υπολείµατα της 
απόσταξης του πετρελαίου υπό θερµοκρασία 250 µε 300οC. Κατά την διαδικασία παραγωγής της οξειδωµένης 
ασφάλτου το οξυγόνο του αέρα επενεργεί µε το υδρογόνο που βρίσκεται στα υπολείµµατα απόσταξης, 
σχηµατίζοντας υδρατµούς. Η απώλεια του υδρογόνου συνοδεύεται µε συµπύκνωση των υπολειµµάτων λόγω 
του πολυµερισµού τους. 

Παρόµοια φύλλα χρησιµοποιούνται πλέον ως φράγµα υδρατµών και σαν πρώτη στρώση σε 
συστήµατα πολλαπλών στεγανωτικών στρώσεων, κυρίως για µείωση του κόστους.  

2.1.2. Ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες (S.B.S.) 

Παράγονται µε την προσθήκη (µε την µέθοδο της διασποράς) συνθετικών θερµοπλαστικών 
πολυµερών Στυρενίου - Βουταδενίου - Στυρενίου, στο ασφαλτικό µείγµα µε τα οποία προσδίδονται 
ιδιότητες ελαστοµερούς συµπεριφοράς στην άσφαλτο διυλιστηρίου (µείγµα περισσότερο ελαστικό 
και κατά συνέπεια ανθεκτικότερο σε χαµηλές θερµοκρασίες).  

2.1.3. Πλαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες (ΑΡΡ) 

Παράγονται µε την προσθήκη (µε την µέθοδο της διασποράς) συνθετικών θερµοπλαστικών 
πολυµερών ισοτακτικού και ατακτικού πολυπροπυλενίου (ΙΡΡ, ΑΡΡ) στη µάζα του ασφαλτικού 
µείγµατος µε τα οποία προσδίδονται ιδιότητες πλαστοµερούς συµπεριφοράς στην άσφαλτο 
διυλιστηρίου (µείγµα περισσότερο πλαστικό και ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες). 

Σηµείωση 

1. Τα καθαρά ελαστικά µείγµατα όταν παραµορφωθούν από πίεση εµβόλου µε δύναµη µικρότερη του ορίου 
ελαστικότητας, θα επανέλθουν στην αρχική τους µορφή όταν σταµατήσει η πίεση του εµβόλου. 

2. Τα καθαρά πλαστικά µείγµατα διαρρέουν κάτω από την επίδραση ελάχιστης καταπόνησης. ∆εν έχουν 
µέτρο ελαστικότητας και χαρακτηρίζονται µόνο από την συνεκτικότητά τους. 

3. Τα ασφαλτικά µείγµατα ανάλογα της σύνθεσής τους παρουσιάζουν πλαστικοελαστική συµπεριφορά µε 
χαµηλό όριο ελαστικότητας. 
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2.1.4. Αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες 

Παράγονται µε την ανάµιξη εντός ελαστοµερών ασφαλτικών µειγµάτων SBS ή ΑΡΡ, ειδικών 
ρητινών, που προσδίδουν αυτοκόλλητες ιδιότητες στη µάζα του ασφαλτικού µίγµατος.  

2.1.5. Ελαστοπλαστικές ασφαλτικές µεµβράνες 

Παράγονται µε την ανάµιξη στην άσφαλτο πλαστοµερών υλικών ΑΡΡ, ελαστοπλαστικών υλικών 
(ΑΡΡ COPOLYMER). Το ποσοστό των πολυµερών επηρεάζει άµεσα την αντοχή σε χαµηλές 
θερµοκρασίες και τη διάρκεια ζωής.  
 

2.2. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
(αναφορά 1.3.2.) 

Για γρήγορη και αποτελεσµατική αναγνώριση των ασφαλτικών µεµβρανών χωρίς µακροσκελείς 
περιγραφές αυτών, δίδεται η παρακάτω αναφερόµενη κωδικοποίηση που περιλαµβάνει τα βασικά 
στοιχεία µορφοποίησής τους. 

• Τύπος φορέα (οπλισµού) 

• Τύπος ασφαλτικού µίγµατος 

• Τύπος επιφανειακής επικάλυψης – προστασίας άνω και κάτω 

2.2.1. Τύπος οπλισµού 

Με ένα ή δύο ψηφία στην περίπτωση δύο οπλισµών µε πρώτο ψηφίο αυτό που αντιστοιχεί στον 
οπλισµό που βρίσκεται πλησιέστερα στην άνω επιφάνεια της µεµβράνης.  

0. κανένας οπλισµός 

1. υαλόπλεγµα 

2. υαλοπίληµα 

4. µη υφαντός πολυεστέρας (non woven) 

4α.  µη υφαντός πολυεστέρας ≥ 180 gr/m2 

4β. µη υφαντός πολυεστέρας ≥ 250 gr/m2 

5. πολυεστέρας µε ίνες γυαλιού 

6. µεταλλικό φύλλο 

7. άλλο υλικό που προδιαγράφεται 

2.2.2. Τύπος µίγµατος 

Ένα ή δύο ψηφία στην περίπτωση δύο (2) διαφορετικών µειγµάτων 

Χ οξειδωµένη άσφαλτος 

Ε ελαστοµερής άσφαλτος 

Ρ πλαστοµερής άσφαλτος 

S ειδική άσφαλτος που προδιαγράφεται 
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2.2.3. Τύπος επικάλυψης 

2.2.3.1. Ανω επιφάνεια 

0. καµία 

1. ορυκτό λεπτόκοκκο υλικό (λεπτόκοκκη χαλαζιακή άµµος ή ταλκ) 

2. ψηφίδες αυτοπροστασίας (σχιστόλιθος, γρανίτης, κεραµικό) 

3. φύλλο από πολυµερές υλικό (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας) 

4. υλικά που µπορεί να αποµακρυνθούν (πχ σιλικονούχο πολυαιθυλένιο ή χαρτί) 

5. µεταλλικό φύλλο (αλουµίνιο, χαλκός) 

6. υλικό που προδιαγράφεται 

2.2.3.2. Κάτω επιφάνεια 

0. καµία  

1. ορυκτό λεπτόκοκκο υλικό 

2. τραχείς κόκκοι για αερισµό (χονδρόκοκκη άµµος) 

3. λεπτό φύλλο από πολυµερές υλικό 

4. υλικά που µπορούν να αποµακρυνθούν 

5. υλικό που προδιαγράφεται 

2.2.4. Βάρος ασφαλτικών µεµβρανών 

Ποικίλει ανάλογα του είδους και του εργοστασίου κατασκευής. Η επιλογή µεµβρανών από πλευράς 
βάρους είναι συνάρτηση του συστήµατος στεγάνωσης (µονή ή διπλή στρώση) του είδους του 
έργου και της επιθυµητής διάρκειας ζωής της στεγάνωσης ως και της παρουσίας ή όχι στρώσεων 
προστασίας – κυκλοφορίας.  

2.2.5. Ανάλογα του τρόπου εφαρµογής 

Θ.Α. θερµή ασφαλτόκολλα (εν θερµώ) 

ΦΛ. Φλόγιστρο 

Ψ.Α. ψυχρή ασφαλτόκολλα 

ΑΥΚ αυτοκόλλητο 

Θ.ΑΡ. θερµός αέρας 

ΜΗΧ µηχανικός τρόπος 

 ελεύθερη τοποθέτηση και επικόλληση σε συγκεκριµένα σηµεία. 

2.2.6. Παραδείγµατα εφαρµογής της κωδικοποίησης 

1. Μια ασφαλτική µεµβράνη ελαστοµερούς ασφάλτου που έχει φορέα από µη υφαντό πολυεστέρα 
µε επιφανειακή προστασία. 

- άνω: χαλαζιακή άµµο 

- κάτω: φύλλο πολυαιθυλενίου  

Θα έχει κωδικό 4.Ε.1.3. 
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2. Μια ασφαλτική µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου µε φορέα υαλοϋφασµα µε επιφανειακή 
προστασία. 

- άνω: φύλλο πολυαιθυλενίου 

- κάτω: χαλαζιακή άµµο  

Θα έχει κωδικό 3.Χ.3.1. 
 

2.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
2.3.1. Σηµείο µάλθωσης και διείσδυσης  

1. Το σηµείο µάλθωσης προσδιορίζεται µε τη µέθοδο δακτυλιδίου – σφαίρας: Σε τυποποιηµένο 
µεταλλικό δακτύλιο, τοποθετείται δείγµα υλικού και επ’ αυτού τυποποιηµένη µεταλλική σφαίρα. 
Το όλο θερµαίνεται σε ειδική συσκευή και σηµειώνεται η θερµοκρασία τη στιγµή που η 
µεταλλική σφαίρα διαπερνά το δακτύλιο, η οποία είναι και η θερµοκρασία µάλθωσης της 
ασφάλτου. 

2. Το σηµείο διείσδυσης προσδιορίζεται µε πρότυπη βελόνα, πρότυπου βάρους που αφήνεται να 
διεισδύσει ελεύθερα για χρονικό διάστηµα 5 sec σε 25οC. Μετριέται σε dmm (10-1 mm). 

2.3.2. Σηµείο ανάφλεξης 

Ορίζεται ως η θερµοκρασία εκείνη κατά την οποία παρατηρείται επιφανειακή φλόγα επί της 
θερµαινόµενης ασφάλτου. 

2.3.3. Ολκιµότητα 

Πρόκειται για ένα µέτρο της ευπλαστότητας της ασφάλτου. 

Σηµείωση 
Μετριέται σε cm, σε ένα δοκίµιο ασφάλτου που έχει διαµορφωθεί µέσα σε µεταλλικό καλούπι σχήµατος 
«οκτώ» µε δυνατότητα αποχωρισµού των δύο κυκλικών τµηµάτων, όταν υποβάλλεται σε οριζόντιο εφελκυσµό, 
εντός υδατόλουτρου κάτω από σταθερή θερµοκρασία. 
Στο σηµείο απόστασης από την αρχική τους θέση στο οποίο θα παρατηρηθεί θραύση του δηµιουργούµενου 
«λαιµού» δίδει σε cm την ολκιµότητα της ασφαλτού. 
 

2.4. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 
2.4.1. Ασφάλτου 50/70 και 80/100 

Πίνακας 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 50/70 80/100 

Σηµείο διείσδυσης 
ASTMD-5 

EN 1426:1999 
dmm 50 - 70 80 - 100 

Σηµείο µάλθωσης 
ASTM D-36 

EN-1427 :1999 
oC 46 - 54 43 - 47 

Σηµείο ανάφλεξης ASTM D-92 oC > 230 > 230 

Ολκιµότητα στους 25oC ASTM D-113 cm >7 >7 
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2.4.2. Οξειδωµένη ασφάλτου που προορίζεται για χρήση στην παραγωγή 
ασφαλτικών µεµβρανών 

Κάθε τύπος οξειδωµένης ασφάλτου χαρακτηρίζεται από ένα κλάσµα π.χ. R85125 ή R100/40 όπου: 

- ο αριθµητής του κλάσµατος αναφέρεται στο σηµείο µάλθωσης ή θερµοκρασία µάλθωσης. 

- ο παρανοµαστής αναφέρεται στο σηµείο διείσδυσης. 
 

Πίνακας 2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

Σηµείο ∆ιείσδυσης 
ASTMD-5 

EN 1426:1999 
dmm 30 - 40 

Σηµείο Μάλθωσης 
ASTM D-36   

EN-1427 :1999 
oC 90 - 100 

Ευκαµψία σε χαµηλές 
θερµοκρασίες 

ΕΝ 1109 oC 5 έως -1 

Σηµείο ανάφλεξης ASTM D-92 oC > 250 

2.4.3. Ελαστοµερούς ασφάλτου (SBS) που προορίζεται για χρήση στην 
παραγωγή ασφαλτικών µεµβρανών 

Πίνακας 3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

Σηµείο ∆ιείσδυσης 
ASTMD-5 

EN 1426:1999 
dmm 30 - 40 

Σηµείο Μάλθωσης 
ASTM D-36 

EN-1427 :1999 
oC 120 - 140 

Ευκαµψία σε χαµηλές 
θερµοκρασίες 

EN 1109 oC -10 έως -30 

Σηµείο ανάφλεξης ASTM D-92 oC > 250 

2.4.4. Πλαστοµερούς ασφάλτου (ΑΡΡ) που προορίζεται για χρήση στην 
παραγωγή ασφαλτικών µεµβρανών  

Πίνακας 4 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

Σηµείο ∆ιείσδυσης 
ASTMD-5 

EN 1426:1999 
dmm 20 - 30 

Σηµείο Μάλθωσης 
ASTM D-36 

EN-1427 :1999 
oC 135 - 155 

 Ευκαµψία σε χαµηλές 
θερµοκρασίες 

UEAtc / MOAT 30-84 oC -5 έως -20 

Σηµείο ανάφλεξης ASTM D-92 oC > 250 
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2.5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  
Στους επόµενους ΠΙΝΑΚΕΣ 5 έως 8 δίδονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ασφαλτικών 
µεµβρανών τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσηµα πιστοποιητικά ποιότητας που θα 
συνοδεύουν την προµήθεια του υλικού.  

Σηµείωση  

∆ιευκρινήσεις ως προς τους αναφερόµενους δείκτες L και I της στατικής και δυναµικής διάτρησης ασφαλτικών 
µεµβρανών. 

1. ∆είκτες αντοχής L σε στατική διάτρηση 

∆ιαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες L1 έως L4 ανάλογα της παρουσιαζόµενης διάτρησης δοκιµίου 
µεµβράνης τοποθετηµένου επί διογκωµένης πολυστερίνης πυκνότητας 25 kg/m3 όταν επ’ αυτού 
εξασκούνται φορτία 7 kg, 15 kg, 25 kg δια µέσου µεταλλικής σφαίρας διαµέτρου 10 mm.  

Κατηγορίες L 

L1  αν υπάρχει διάτρηση µε φορτίο 7 kg 

L2  αν αντέχει σε φορτίο 7 kg αλλά υπάρχει διάτρηση µε φορτίο 15 kg 

L3  αν αντέχει σε φορτίο 15 kg αλλά υπάρχει διάτρηση µε φορτίο 25 kg 

L4  αν αντέχει σε φορτίο 25 kg  

2. ∆είκτες αντοχής I σε δυναµική διάτρηση 

∆ιαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες I1 έως Ι4 ανάλογα της παρουσιαζόµενης διάτρησης, του αυτού 
όπως προηγούµενα δοκιµίου, όταν υφίσταται κρούση από έµβολο ειδικής συσκευής που εξασκεί πίεση 
ενέργειας 9 JOULES που φέρει όµως στην άκρη του ηµισφαιρικές ακίδες διαφόρων διαµέτρων από 30 
mm έως 4 mm.  

Κατηγορίες δεικτών Ι 

Ι1  αν δεν έχει διατρηθεί µε ακίδες διαµέτρου 25-30 mm 

Ι2  αν δεν έχει διατρηθεί µε ακίδες διαµέτρου 15-20 mm 

Ι3  αν δεν έχει διατρηθεί µε ακίδες διαµέτρου 8-10-12 mm 

Ι4  αν δεν έχει διατρηθεί µε ακίδες διαµέτρου 4-6 mm 

3. Η έννοια της στατικής ή δυναµικής διάτρησης, σηµαίνει ότι δεν έχει προκαλέσει δίοδο νερού σε πίεση 
στήλης νερού ύψους 50 mm εξασκούµενης κατά την αυτή διεύθυνση της διάτρησης, της δοκιµής 
πραγµατοποιούµενης σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 1928:2000 και 1931:2000. 

4. Ανάλογα του πάχους και της πυκνότητας του θερµοµονωτικού υλικού πρέπει να επιλέγονται ασφαλτικές 
µεµβράνες µε δείκτες L και Ι ώστε να αντέχουν σε στατική και δυναµική διάτρηση όταν δεν υπάρχει 
στρώση προστασίας όπως τούτο αναφέρεται στην παράγραφο 3.7.2 της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ και τη 
σχετική σε αυτή σηµείωση. Στα σχήµατα 39 έως 61 δίδονται µεταξύ των Συντελεστών Επιλογής και οι 
δείκτες L και Ι (βλέπε παράγραφο 2.17 αναφορικά µε τους Συντελεστές Επιλογής). 
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ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 

ΜΕ SPUNBOND 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 

> 180 gr/m2 
ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
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ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ASTM D-36 (C) 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 
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ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ (dmm) ASTM D-5 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 

ΒΑΡΟΣ (kg/m2) ASTM D-146 από 2 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 2 έως 4 από 2 έως 4 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

SPUNBOND 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 
> 180 gr/m2 

SPUNBOND 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 
> 180 gr/m2 

ΥΑΛΟΠΙΛΗ-ΜΑ ΥΑΛΟΠΙΛΗ-ΜΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΦΥΛΛΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙ-ΟΥ 

ΦΥΛΛΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙ-ΟΥ 

ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (Ν/50mm) ΕΝ 12311-1 
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ >400 >400 >850 >850 >300 >300 >800 >800 >400 >400 

 ΚΑΤΑ 
ΠΛΑΤΟΣ >350 >350 >600 >600 >200 >200 >800 >800 >300 >300 

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ (%)  
ΕΝ 12311-1 

ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΣ > 30 > 30 > 35 > 35 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 >1,5 

 ΚΑΤΑ 
ΠΛΑΤΟΣ > 40 > 40 > 35 > 35 > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΙΜΟ (Ν) 
ΕΝ 12311-1 

ΚΑΤΑ 
ΜΗΚΟΣ >250 >400 550 550 >200 >200 550 550 >300 >300 ΧΑ
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 ΚΑΤΑ 
ΠΛΑΤΟΣ >200 >300 350 350 >100 >100 350 350 >250 >250 
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∆ΙΑΤΡΗΣΗ 
ΣΤΑΤΙΚΗ 

(kg) ASTM D-
5602 

L2 L2 L4 L4 L2 L2 L2 L2 L2 L2 

 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
(mm) ASTM 

D-5635 
I2 I2 I3 I3 I2 I2 I2 I2 I2 I2 

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (C) 

ASTM D-5147-91 
 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ( C) 

ASTM D-5147-91 
 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (L/T %) 

ASTM D-5147-91 
 -0,2/+0,2 -0,2/+0,2 -0,4/+0,3 -0,4/+0,3 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΗΚΟΣ 
ΡΟΛΟΥ (m)  10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8   
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ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-SBS ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ SPUNBOND ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 

 ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΦΥΛΛΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥ
ΛΕΝΙΟΥ    
ή  ΤΑΛΚ 

ΦΥΛΛΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙ

ΟΥ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΦΥΛΛΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥ
ΛΕΝΙΟΥ    
ή  ΤΑΛΚ 

ΦΥΛΛΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙ

ΟΥ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΦΥΛΛΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥ
ΛΕΝΙΟΥ    
ή  ΤΑΛΚ 

ΦΥΛΛΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙ

ΟΥ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΦΥΛΛΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥ
ΛΕΝΙΟΥ    
ή  ΤΑΛΚ 

ΦΥΛΛΟ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙ

ΟΥ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΛΘΩΣΗΣ  
ASTM D-36 (C) > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 > 115 
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ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ (dmm) ASTM D-5 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 

ΒΑΡΟΣ (kg/m2) ASTM D-146 από 3 
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

από 3  
έως 6 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ >500 >500 >500 >850 >850 >850 >300 >300 >300 >800 >800 >800 ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 
(Ν/50mm) ASTM 

D-412 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ >350 >350 >350 >600 >600 >600 >200 >200 >200 >800 >800 >800 
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ > 30 > 30 > 30 > 35 > 35 > 35 >1,5 >1,5 > 1,5 >1,5 >1,5 > 1,5 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 

(%) ASTM D-412 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ > 40 > 40 > 40 > 35 > 35 > 35 > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 400 400 400 550 550 550 >250 >250 >250 550 550 550 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 

ΣΧΙΣΙΜΟ (Ν) 
ASTM D-4073-94 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ 300 300 300 350 350 350 >100 >100 >100 350 350 350 

ΣΤΑΤΙΚΗ (kg) ASTM 
D-5602 L3 L4 L3 L3 L4 L3 L2 L3 L2 L3 L4 L3 

∆ΙΑΤΡΗΣΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ (mm) 

ASTM D-5635 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I2 I3 I2 I3 I3 I3 

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (C) ASTM D-5147-91 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

από -10 έως 
-25 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 
( C) ASTM D-5147-91 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 
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∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (L/T 
%) ASTM D-5147-91 -0,15/+0,2 -0,15/+0,2 -0,15/+0,2 -0,4/+0,3 -0,4/+0,3 -0,4/+0,3 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m) 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 
 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ – ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

ΠΕΤΕΠ:03-06-01-01 13/48 

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΑΡΡ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ SPUNBOND ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 

 ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΦΥΛΛΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙ
ΟΥ ή  ΤΑΛΚ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΦΥΛΛΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

ή  ΤΑΛΚ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΦΥΛΛΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

ή  ΤΑΛΚ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΦΥΛΛΟ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

ή  ΤΑΛΚ 

ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΟΡΥΚΤΗ 
ΨΗΦΙ∆Α 

ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ASTM D-36 (C) > 145 > 145 > 145 > 145 > 145 > 145 > 145 > 145 
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ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ (dmm) ASTM 
D-5 18-28 18-28 18-28 18-28 18-28 18-28 18-28 18-28 

ΒΑΡΟΣ (kg/m2) ASTM D-146 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 από 3 έως 6 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

SPUNBOND 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

SPUNBOND 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ >500 >500 >850 >850 >300 >300 >800 >800 ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 
(Ν/50mm) ASTM D-

412 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ >350 >350 >600 >600 >200 >200 >800 >800 
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ > 30 > 30 > 35 > 35 >1,5 > 1,5 >1,5 > 1,5 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ (%) 

ASTM D-412 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ > 40 > 40 > 35 > 35 > 1,5 > 1,5 > 1,5 > 1,5 
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 400 400 550 550 300 300 550 550 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 

ΣΧΙΣΙΜΟ (Ν) ASTM 
D-4073-94 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ 300 300 350 350 140 140 350 350 

ΣΤΑΤΙΚΗ (kg) 
ASTM D-5602 L4 L4 L4 L4 L3 L3 L4 L4 

∆ΙΑΤΡΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
(mm) ASTM D-

5635 
I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡ-
ΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (C) ASTM D-5147-91 από 0 έως -15 από 0 έως -15 από 0 έως -15 από 0 έως -15 από 0 έως -15 από 0 έως -15 από 0 έως -15 από 0 έως -15 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡ-
ΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ( C) ASTM D-5147-91 125 125 125 125 125 125 125 125 
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∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
(L/T %) ASTM D-5147-91 -0,15/+0,2 -0,15/+0,2 -0,4/+0,3 -0,4/+0,3 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m) 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 10 ή 8 
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2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλτικών µεµβρανών1 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 

ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ 

 
ΑΝΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΥΛΛΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΡΥΚΤΗ 

ΨΗΦΙ∆Α 
ΦΥΛΛΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΦΥΛΛΟ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
ΦΥΛΛΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΛΘΩΣΗΣ ASTM D-36 > 95 > 95 > 95 > 95 > 95 
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ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ (dmm) ASTM D-5 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110 

ΒΑΡΟΣ (kg/m2) ASTM D-146 από 2   έως 4 από 2   έως 4 από 2   έως 4 από 2   έως 4 από 2   έως 4 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ 

ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ >450 >450 >450 >280 400 ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ (Ν/50mm) 
ASTM D-412 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ >350 >350 >350 >200 300 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ >40 >40 >40 > 1,5 2 ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ (%) ASTM D-
412 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ >40 >40 >40 > 1,5 2 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ >400 >400 >400 >300 400 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΙΜΟ (Ν) 
ASTM D-4073-94 ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ >300 >300 >300 >100 120 

ΣΤΑΤΙΚΗ (kg) ASTM D-5602 L3 L3 L4 L2 L3 ∆ΙΑΤΡΗΣΗ 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ (mm) ASTM D-5635 I3 I3 I4 I2 I3 

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (C) ASTM D-5147-91 από -10 έως -20 από -10 έως -20 από -10 έως -20 από -10 έως -20 από -10 έως -20 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (C) ASTM D-5147-91 80 80 80 80 80 

ΧΑ
ΡΑ

Κ
ΤΗ

ΡΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α

 Μ
ΕΜ

Β
ΡΑ

Ν
Η
Σ 

∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (L/T %) ASTM D-5147-91 -0,15/+0,2 -0,15/+0,2 -0,15/+0,2 -0,1/+0,1 -0,1/+0,1 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ (m)      

 

                                                 
1 Για την επεξήγηση των διαφόρων κατηγοριών αντοχών L και I σε στατική και δυναµική διάτρηση, βλέπε σηµείωση παραγράφου 2.5 της παρούσης. 
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2.6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΩΝ (ΟΠΛΙΣΜΩΝ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Από τους φορείς των ασφαλτικών µεµβρανών εξαρτώνται κατά µεγάλο ποσοστό τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά αναφορικά µε τις µηχανικές αντοχές και την όλη συµπεριφορά τους στο χρόνο. 

Οι φορείς που χρησιµοποιούνται είναι το: 

1. Υαλοπίληµα: ίνες υαλού ακατάστατα τοποθετηµένες, συνδεδεµένες µεταξύ τους µε ειδική 
ρητινική κόλλα (binder). 

2. Υαλοϋφασµα ενισχυµένο µε συνεχείς ίνες υάλου κατά µήκος, κατά δύο διευθύνσεις, µε µέγιστο 
αριθµό νηµάτων, τέσσερα ανά εκατοστό πλάτους. 

3. ∆ιάτρητο υαλοπίληµα για την παραγωγή ασφαλτικών µεµβρανών µε εξαεριστική στρώση. 

4. Πολυεστερικό µη υφαντό ύφασµα από ίνες πολυεστέρα διαφόρων µηκών, ακατάστατα 
τοποθετηµένες και συγκολληµένες µεταξύ τους χωρίς καθορισµένη διεύθυνση σε ενιαίο όµως 
πάχος. 

5. Πολυεστερικό µη υφαντό ύφασµα µε κατά µήκος ίνες από γυαλί για προσαύξηση της 
σταθερότητας των διαστάσεων. 

6. Φύλλο αλουµινίου πάχους 0,08 mm κυµατοειδούς διατοµής τοποθετούµενο στο µέσο της 
ασφαλτικής µεµβράνης µε ενίσχυση ή όχι υαλοπιλήµατος ή υαλοπλέγµατος, χρησιµοποιούµενο 
ως απόλυτο φράγµα υδρατµών.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορέων δίδονται από τους επόµενους ΠΙΝΑΚΕΣ. 

Πίνακας 9 

Τεχνικά χαρακτηριστικά υαλοπιλήµατος – υαλοπλέγµατος 
Χαρακτηριστικά  Μονάδα Υαλοπίληµα Υαλόπλεγµα 

Βάρος gr/m2 50 90 
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 

κατά µήκος 
κατά πλάτος 

N/5 cm 
 

160 
90 

 
500 
500 

Ελάχιστη επιµήκυνση στο όριο θραύσης 
κατά µήκος 
κατά πλάτος 

%  
 

2 
2 

Πίνακας 10 

Μη υφαντές ίνες πολυεστέρα µε ή χωρίς ίνες γυαλιού 
Χαρακτηριστικά Μονάδα Τύπος γυαλιού 

Βάρος gr/m2 100 150 180 250 
Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 

κατά µήκος 
κατά πλάτος 

N/5 cm 
 

300 
250 

 
450 
380 

 
500 
450 

 
730 
700 

Ελάχιστη επιµήκυνση στο όριο θραύσης 
κατά µήκος 
κατά πλάτος 

% 
 

24 
26 

 
28 
32 

 
30 
32 

 
32 
34 
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2.7. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Για τις ασφαλτικές µεµβράνες που τοποθετούνται στην τελευταία προς τα άνω στάθµη του 
δώµατος – στέγης χωρίς στρώση προστασίας – κυκλοφορίας, απαιτείται να υπάρχει µια 
αυτοπροστασία έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας.  

2.7.1. Πλακοειδείς σχιστολιθικές ψηφίδες ή κεραµικοί κόκκοι 

• Ελάχιστη ποσότητα σχιστολιθικών ψηφιδών: 500 gr/m2 

• Ελάχιστη ποσότητα ανόργανων κόκκων: 1000 gr/m2 σε διάφορους χρωµατισµούς 

• Πρόσφυση ψηφιδών  

Μετά τη δοκιµή πρόσφυσης ψηφίδων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12039 η 
παραµένουσα ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των  

- 350 gr/m2 για τις σχιστολιθικές 

- 700 gr/m2 για τους ανόργανους κόκκους 

2.7.2. Μεταλλική αυτοπροστασία 

Μπορεί να αποτελείται από: 

- φύλλο αλουµινίου πάχους > 0,06 mm ± 0,015 mm 

- φύλλο χαλκού πάχους > 0,01 mm έως 0,16 mm µε ανοχές ± 0,015 mm 

- φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 0,05 mm ± 0,015 mm 

Η µεταλλική αυτοπροστασία πρέπει να φέρει επιφανειακές αυλακώσεις κατά τις δύο διευθύνσεις. 

Σηµείωση 
Οι ασφαλτικές µεµβράνες µε µεταλλική αυτοπροστασία πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµο εργαστηριακό 
πιστοποιητικό ότι έχουν υποστεί επιτυχώς τον ειδικό έλεγχο της πρόσφυσης της µεταλλικής επικάλυψης στην 
ασφαλτική µεµβράνη, σε θερµική καταπόνηση: 
- από 20οC σε 70 οC για ½ ώρες 
- σε 70 οC για 4 ώρες 
- από 70 οC σε 20 οC για ½ ώρες 
- σε 20 οC για 19 ώρες 
διάρκειας δοκιµών τουλάχιστον 40 κύκλων των 24 ωρών σύµφωνα µε το Γαλλικό πρότυπο NFP 84-316. 
 

2.8. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Πρόκειται για αντικολλητικά υλικά επικάλυψης που χρησιµοποιούνται ώστε να είναι δυνατό το 
ξετύλιγµα των ρολών, και τοποθετούνται υποχρεωτικά στην κάτω επιφάνεια της µεµβράνης και 
µερικές φορές στην άνω επιφάνεια για µη προστατευόµενη µεµβράνη. 

Τα αντικολλητικά υλικά δύνανται να είναι: 

- πούδρα ταλκ 

- χαλαζιακή άµµος 

- πλαστικό φιλµ µαύρου χρώµατος µέγιστου πάχους 10 m. Χρησιµοποιείται όταν γίνεται χρήση 
φλογίστρου.  

2.8.1. Αδρανή υλικά (FILLERS) παραγωγής ασφαλτικών µιγµάτων 

Χρησιµοποιείται ορυκτή σκόνη από ανθρακικό ασβέστιο σε µέγιστη % περιεκτικότητα που δεν 
πρέπει να είναι µεγαλύτερη της αναφερόµενης στον Πίνακα 11.  
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Πίνακας 11 

Είδος µίγµατος Μέγιστη περιεκτικότητα % 
Οξειδωµένη άσφαλτος 40 

Ελαστοµερής άσφαλτος (SBS) 35 
Πλαστοµερής άσφαλτος (ΑΡΡ) 35 
Ελαστοπλαστική άσφαλτος 20 

Σηµείωση 
Η προσθήκη αδρανών υλικών στα ασφαλτικά µείγµατα στα επιτρεπτά όρια είναι απαραίτητη γιατί βοηθά στην 
οµοιογενοποίηση του µίγµατος. Η περιεκτικότητα σε αδρανή υλικά όταν µειώνονται, είναι προς όφελος της 
ποιότητας των µιγµάτων και βοηθά στις κολλήσεις στο υπόστρωµα και στις µεταξύ τους κολλήσεις όταν 
χρησιµοποιούνται φλόγιστρα. 
Η περιεκτικότητα εκφράζεται ως ο λόγος του βάρους του αδρανούς υλικού προς το βάρος του αθροίσµατος 
ασφάλτου πολυµερών και αδρανούς. 
 

2.9. ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
2.9.1. Γενικά 

Πάντοτε των ασφαλτικών µεµβρανών πρέπει να προηγούνται στρώσεις: 

- για την ανεξαρτοποίηση τους από το υπόστρωµα, για την προστασία τους από προεξέχοντα 
στοιχεία υποστρώµατος 

- για την τοποθέτησή τους κατά τον ηµιανεξάρτητο τρόπο (µερική επικόλληση). 

Επίσης θα πρέπει να έπονται στρώσεις που θα προφυλάξουν τις ασφαλτικές µεµβράνες από 
τραυµατισµούς από υπερκείµενες σκληρές στρώσεις. 

Στην περίπτωση όπου ασφαλτικές µεµβράνες τοποθετούνται σε υπάρχουσα κατεστραµµένη 
στεγανωτική στρώση, και όπου έχουν υγρανθεί οι υποκείµενες στρώσεις, θα πρέπει να 
προηγούνται των ασφαλτικών µεµβρανών στρώσεις που θα διευκολύνουν την αποµάκρυνση των 
υδρατµών. 

Παρόµοια ανάγκη παρουσιάζεται και όταν το υπόστρωµα των ασφαλτικών µεµβρανών έχει 
διαποτισθεί µε νερό κατά τη φάση κατασκευής του δώµατος ή το υπόστρωµα δέχεται µετακινήσεις 
υδρατµών από το εσωτερικό των χώρων (βλέπε σχετικά και παράγραφο 2.9.4 της παρούσης). 

2.9.2. Στρώσεις πλήρους ανεξαρτοποίησης των ασφαλτικών µεµβρανών από 
σκληρό υπόστρωµα 

1. Γεωϋφασµα από µη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελαχίστου βάρους 170 gr/m2 ανθεκτικό σε 
διάτρηση και όταν το υπόστρωµα παρουσιάζει ανωµαλίες. 

2. Υαλοπίληµα των 100 gr/m2 µε µεγάλη ακαµψία κατά το επίπεδο του µε αντοχή σε θραύση από 
εφελκυσµό > 300 Ν/5 cm και επιµήκυνση θραύσης > 1,2%. 

3. Υαλοπίληµα των 100 gr/m2 όπως προηγούµενα µε επικολληµένο χαρτί KRAFT των 70 gr/m2 
πτυχωτής δοµής. 
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2.9.3. Στρώσεις ηµιανεξάρτητης τοποθέτησης ασφαλτικών µεµβρανών σε 
σκληρό υπόστρωµα 

1. ∆ιάτρητο υαλοπίληµα µε χαρτί: όπως της παραγράφου 2.9.2 - 2 αλλά µε αριθµό οπών 120 ανά 
m2 και διάµετρο οπών 40 mm. 

2. ∆ιάτρητη ασφαλτική µεµβράνη. Πρόκειται για ασφαλτική µεµβράνη βάρους 1 έως 2,5 kg/m2 µε 
φορέα υαλοπίληµα και µε επικάλυψη της κάτω επιφάνειας µε φίλµ πολυαιθυλενίου, που φέρει 
οπές διαµέτρου 40 mm σε πυκνότητα 120 το m2. 

Σηµείωση 

Η τοποθέτηση παρόµοιας στρώσης απαιτεί να έχει προηγηθεί επάλειψη της λείας επιφάνειας σκληρού 
υποστρώµατος µε ειδικό ασφαλτικό βερνίκι, δεδοµένου ότι η πρώτη στρώση της ασφαλτικής µεµβράνης 
θα επικολληθεί µε θερµή άσφαλτο ή µε τη βοήθεια φλογίστρου. Σε αυτή την περίπτωση ως πρώτη στρώση 
δύναται να χρησιµοποιηθεί ασφαλτική µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου µε διαφόρους φορείς. 

3. Ειδικές ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες αυτοκολλούµενες κατά ηµιανεξάρτητο τρόπο. 

Πρόκειται για ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες µε τις οποίες δύνανται να παραληφθούν τα 
διάτρητα φύλλα που προηγούνται της στεγάνωσης όταν απαιτείται ηµιανεξάρτητη τοποθέτηση. 

α. Μεµβράνες σε µία και τελική στρώση. 

 Παρόµοιες µεµβράνες εφ’ όσον έχουν τα επόµενα χαρακτηριστικά τοποθετούνται σε µία 
στρώση: 

- αυτοκόλλητες περιοχές στην κάτω επιφάνεια υπό µορφή ενδιάµεσων διάσπαρτων 
λωρίδων και συνεχών πλευρικών προστατευοµένων µε σιλικονούχο FILM 

- έχουν βάρος 6,50 kg/m2 όταν έχουν κεραµικούς κόκκους 

- πάχος 4,0 mm 

- έχουν φορέα µη υφαντές ίνες πολυεστέρα µέγιστου βάρους 180 gr/m2  

- παρουσιάζουν: 

• τάση θραύσης σε εφελκυσµό µεγαλύτερη των 500 N/5 cm 

• επιµήκυνση θραύσης ≥ 30% 

• αντοχή σε στατική διάτρηση L4 

• αντοχή σε δυναµική διάτρηση Ι4 

• αντοχή σε σχίσιµο από καρφί ≥ 200 Ν. 

β.  Μεµβράνες ως πρώτη στρώση για ηµιανεξάρτητη τοποθέτηση. 

 Χρησιµοποιούνται ελαφρότερες ελαστοµερείς µεµβράνες βάρους 4,4 kg/m2 πάχους 3 mm 
που παρουσιάζουν τάση θραύσης 6 daN/cm στην περίπτωση όπου πρόκειται να 
επικολληθεί σε αυτές δεύτερη ελαστοµερής µεµβράνη.  

γ. ∆ιπλές µεµβράνες µε ενδιάµεση διάταξη για ηµιανεξάρτητη µεταξύ τους συµπεριφορά 
αυτοκολλούµενες κατά την κάτω επιφάνειά τους. 

 (βλέπε παράγραφο 2.9.5 - 4 της παρούσης). 

δ. Ελαστοµερείς µεµβράνες µε αυτοκολλούµενες τις µεταξύ τους ενώσεις. 

- Πάχος 4 mm, βάρος φύλλου 4,6 kg/m2  βάρος ασφάλτου 4,2 kg/m2  

- Φορέας: µη υφαντές ίνες πολυεστέρα 180 gr/m2  
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- Αντοχή θραύσης σε επιµήκυνση: 

• Εγκαρσίως 140 Ν/cm 

• Κατά µήκος 180 Ν/cm 

- Επιµήκυνση θραύσης 45% 

- Αντοχή σε στατική διάτρηση L4 

- Αντοχή σε δυναµική διάτρηση Ι4 

- Πλάτος φύλλου 2,00 m 

- Προστασία αυτοκολλούµενης επικάλυψης: σιλικονούχο µεµβράνη 

2.9.4. Ειδικές ασφαλτικές µεµβράνες που προηγούνται της στεγανωτικής 
στρώσης όταν είναι υγρό το σκληρό υπόστρωµα 

Ανάγκη τοποθέτησης παρόµοιων µεµβρανών παρουσιάζεται: 

• Όταν λόγω χρονοδιαγράµµατος εργασιών είναι απαραίτητο να συνεχισθούν οι εργασίες στο 
δώµα, χωρίς να αναµένεται το στέγνωµα του υποστρώµατος. 

• Όταν απαιτείται τοποθέτηση νέας στεγανωτικής στρώσης, σε ήδη υπάρχουσα, που έχει όµως 
καταστραφεί και τα υποστρώµατα αυτής έχουν κορεσθεί µε νερό. 

Και για τις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιούνται µεµβράνες οξειδωµένης ασφάλτου µε φορέα 
υαλοπίληµα των 50 gr/m2 που φέρουν στην κάτω επιφάνειά τους κόκκους φελλού ή χάνδρες 
πολυστερίνης (βλέπε και σχήµα 49). 

Ανάλογα της παρουσίας ή όχι στρώσης προστασίας οι µεµβράνες διαχωρίζονται σε αυτές που δεν 
έχουν οπές και σε αυτές που έχουν (120 οπές ανά m2 διαµέτρου 40 mm). 

1. Μεµβράνες χωρίς οπές 

Τοποθετούνται ελεύθερα επί του σκληρού υποστρώµατος σε συνδυασµό µε διάταξη 
εξαεριστήρων δύο τύπων: απαγωγής εγκλωβισµένων υδρατµών του ενός τύπου και 
προσαγωγής αέρα του άλλου τύπου σε πυκνότητα, ένας ανά 60 µε 80 m2 για τον πρώτο τύπο 
και ένας του δευτέρου τύπου για κάθε δύο του πρώτου τύπου. Οι εξαεριστήρες πρέπει να είναι 
µε χωριστή βάση ώστε η τοποθέτηση αυτής να προηγηθεί της µεµβράνης.  

2. Μεµβράνες µε οπές 

Τοποθετούνται συγχρόνως µε την πρώτη µεµβράνη η οποία κολλιέται στη διάτρητη µε θερµή 
άσφαλτο, ώστε να περάσει από τις οπές και να επικολληθεί στην επιφάνεια του σκληρού 
υποστρώµατος το οποίο έχει ασταρωθεί µε ασφαλτικό βερνίκι (δυνάµενη να αναπνέει και να 
κολληθεί σε υγρή επιφάνεια) αφού προηγηθεί η τοποθέτηση των εξαεριστήρων όπως 
προηγούµενα.  

3. Μεµβράνες χωρίς οπές αλλά µε φορέα αλουµινίου πάχους 0,08 mm κυµατοειδούς διατοµής 
(βλέπε παράγραφο 2.6 - 6 της παρούσης). 

Παρόµοια µεµβράνη προβλέπεται κάτω από θερµοµονωτικό υπόστρωµα, όταν είναι υγρή ή 
σκληρή στρώση, ή οι χώροι κάτωθεν του δώµατος έχουν έντονη υγροµετρία (µεγαλύτερη των 5 
gr/m3 όπως αναφέρεται στην 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ). 

4. Περίπτωση κατεστραµµένης υπάρχουσας στεγανωτικής στρώσης σε υγρό σκληρό 
υπόστρωµα. 
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Ισχύουν τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2, αφού προηγουµένως 
αφαιρεθεί η υπάρχουσα στεγάνωση και αποκαλυφθεί πλήρως η επιφάνεια του σκυροδέµατος 
ώστε να βοηθηθεί η εξάτµιση της υγρασίας. 

2.9.5. Στρώσεις ηµιανεξάρτητης ή ανεξάρτητης τοποθέτησης ασφαλτικών 
µεµβρανών σε θερµοµονωτικό υπόστρωµα 

Όταν οι ασφαλτικές µεµβράνες επικολλούνται σε θερµοµονωτικό υπόστρωµα χωρίς στρώση 
προστασίας, µε τις υψηλές αναπτυσσόµενες θερµοκρασίες µαλακώνει η άσφαλτος και διπλώνει 
υπό µορφή λύρας µέσα στον αρµό (σχήµα 1a2). Με τη διεύρυνση του αρµού, µειώνεται η διατοµή 
της µεµβράνης και πολλές φορές µέχρι να αποκαλυφθεί ο φορέας της (σχήµα 1b). Όταν κλείσει ο 
αρµός, η µείωση της διατοµής εµφανίζεται ως µόνιµη ρωγµή (σχήµα 1c). Πολλές φορές εφελκύεται 
η µεµβράνη, η δε επιµήκυνση εµφανίζεται µε αναδίπλωση σε απόσταση από τον αρµό (σχήµα 1d).  

Παρόµοια φαινόµενα υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθούν και όταν οι µεµβράνες είναι ακόλλητες 
στο θερµοµονωτικό τους υπόστρωµα και έχουν αποκτήσει πλήρη επαφή λόγω τριβών από τις 
εξασκούµενες κατακόρυφες δυνάµεις από στρώσεις προστασίας κυκλοφορίας.  

1. Ειδικό υαλοπίληµα για ηµιανεξάρτητη τοποθέτηση της ασφαλτικής µεµβράνης. 

Βάρους 50 gr/m2 δοµής ινών, τέτοιας ώστε να παρουσιάζει ακαµψία στο επίπεδό του και να 
δύναται συγχρόνως να διαπερασθεί από τα υλικά συγκόλλησης, ώστε οι µεµβράνες να 
επικολληθούν σηµειακά. 

2. Ειδικό υαλοπίληµα για ανεξάρτητη τοποθέτηση της ασφαλτικής µεµβράνης επί του 
θερµοµονωτικού υποστρώµατος 

• Βάρους 100 gr/m2  

• Αντοχής σε θραύση από εφελκυσµό > Ν/5cm και κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις 

• Επιµήκυνση θραύσης > 1,2% 

Παρόµοιο υαλοπίληµα πρέπει να παρουσιάζει µετά από την παραµονή του στο νερό για 24 
ώρες σε θερµοκρασία 50οC µια αντοχή σε εφελκυσµό ίση µε το 70% αυτής που είχε πριν από 
τον εµβαπτισµό και συγχρόνως σηµαντική ακαµψία στο επίπεδό του, ώστε να προστατεύσει τη 
µεµβράνη από δίπλωση µέσα στον αρµό των θερµοµονωτικών φύλλων. 

3. Ειδικό υαλοπίληµα για ανεξάρτητη τοποθέτηση της ασφαλτικής µεµβράνης όταν το 
θερµοµονωτικό υπόστρωµα είναι από διογκωµένη ή εξελασµένη πολυστερίνη. 

Αποτελείται από το προηγούµενο υαλοπίληµα που είναι όµως ενισχυµένο µε χαρτί KRAFT των 
70 gr/m2. Συνολικό βάρος 170 gr/m2. 

4. Ειδική ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη ως πρώτη στρώση για ηµιανεξάρτητη τοποθέτηση 
στεγάνωσης επί θερµοµονωτικού υποστρώµατος. 

Αποτελείται από δύο ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες συνδεόµενες µεταξύ τους µε σηµεία 
κόλλησης διαµέτρου 40 mm, η οποία επιτυγχάνεται µε παρεµβολή διάτρητου φύλλου από 
συνθετικό φύλλο και χαρτί KRAFT. Η επιφάνεια επαφής µεταξύ των δύο φύλλων είναι περίπου 
15%, τούτο δε σηµαίνει ότι η τελική επιφάνεια στεγάνωσης που θα επικολληθεί στην άνω 
επιφάνεια της σύνθετης ελαστοµερούς µεµβράνης θα παρουσιάζουν µία ανεξαρτοποίηση 85% 
από το θερµοµονωτικό υπόστρωµα. 

Η κάτω επιφάνεια της σύνθετης µεµβράνης είναι αυτοκόλλητη και προστατεύεται µε 
σιλικονούχο FILM.  

                                                 
2 Βλ. σχήµατα στα περιεχόµενα παραρτήµατος 
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Παρόµοια µεµβράνη επιτρέπει τοποθέτηση στεγάνωσης σε θερµοµονωτικό υπόστρωµα έστω 
και εάν η θερµική του αντίσταση είναι µεγαλύτερη των 2 m2oC/W. 

(βλέπε σχετικά και παράγραφο 3.7.2 της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ και τη σχετική σε αυτή 
σηµείωση). 

2.9.6. Στρώσεις ανεξαρτοποίησης ασφαλτικών µεµβρανών από υπερκείµενες 
σκληρές στρώσεις 

Οι σκληρές στρώσεις πάνω από ασφαλτικές µεµβράνες που έχουν τοποθετηθεί στην τελευταία 
προς τα άνω στάθµη δώµατος (εκτός εκείνων µε αυτοπροστασία) δεν θα πρέπει να είναι αιτία 
τραυµατισµού και ρηγµάτωσης αυτών, δεδοµένου ότι πάντοτε εξασκούνται διαφόρων µορφών 
καταπονήσεις από τις στρώσεις αυτές στις µεµβράνες.  

1. Στρώση ανεξαρτοποίησης από στρώση χαλικιών σε µη βατά δώµατα. 

Στα µη βατά από το κοινό δώµατα (µε εξαίρεση τα συνεργεία συντήρησης) για συγκράτηση των 
ασφαλτικών µεµβρανών από υφαρπαγή από άνεµο και προστασία τους από υπεριώδη 
ακτινοβολία τοποθετείται υποχρεωτικά στρώση χαλικιών εκτός αν φέρουν αυτοπροστασία.  

Μεταξύ αυτών και της στεγάνωσης πρέπει να τοποθετείται γεωϋφασµα από µη υφαντές ίνες 
πολυεστέρα ελαχίστου βάρους 170 gr/m2 ανθεκτικού σε διατρήσεις. 

2. Στρώση ανεξαρτοποίησης από στρώσεις κυκλοφορίας στα βατά δώµατα. 

Οι συνήθεις στρώσεις κυκλοφορίας στα βατά δώµατα είναι: 

- στρώσεις χυτού επί τόπου οπλισµένου σκυροδέµατος 

- προκατασκευασµένες πλάκες σκυροδέµατος 

- ειδικές προκατασκευασµένες πλάκες σκυροδόµενες εδραζόµενες κατά τις τέσσερις γωνίες 
σε ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος έδρανα 

- πλάκες µαρµάρου ή κεραµικές πλάκες ή κεραµικά πλακίδια τοποθετούµενα επί 
υποστρώµατος οπλισµένου σκυροδέµατος ή κυβόλιθοι. 

Η στρώση ανεξαρτοποίησης για τις ως άνω περιπτώσεις αποτελείται: 

- από ένα γεωϋφασµα όπως στην προηγούµενη περίπτωση 

- από στρώση λεπτόκοκκων χαλικιών σπαστών λατοµείου ή στρογγυλών ποταµού, 
διαστάσεων 3/15 mm πάχους 3 cm. 

Ειδικά όταν πρόκειται για κυβόλιθους, αντικαθίσταται η στρώση χαλίκων, µε στρώση άµµου 
πάχους 6 cm (σχήµα 148). 

Σηµείωση 

Για τις στρώσεις κυκλοφορίας σε βατά στο κοινό δώµατα βλέπε και σχήµατα 43, 44, 58 έως 61, 139 έως 
142, 147, 148, 151, 152. 

2.9.7. Στρώσεις αποστράγγισης 

Προβλέπεται τέτοια στρώση όταν η θερµοµόνωση τοποθετείται επί στεγανωτικής στρώσης η οποία 
έχει εφαρµοσθεί σε στρώση κλίσης από γαρµπιλοσκυρόδεµα (περίπτωση ανεστραµµένης 
µόνωσης), ώστε να διευκολύνεται η αποστράγγιση των νερών που θα καταλήξουν επί των 
ασφαλτικών µεµβρανών.  

Παρόµοιες στρώσεις δύνανται να αποτελούνται: 
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1. Από διπλά ειδικά φίλτρα: δύο πιλήµατα από ίνες πολυεστέρα µε ενδιάµεση στρώση πάχους 10 
mm αποτελούµενη από κλωστές πολυαµιδίου τριδιάστατης δοµής ικανής να αντέχει βάρος 
µέχρις 2000 kg/m2. 

2. Από φύλλα εξελασµένου πολυεθυλενίου πάχους 0,6 mm µαιανδρικής διατοµής, βάθους 
νευρώσεων 6 mm, ικανά να αντέχουν βάρος µέχρις 5000 kg/m2. 

 

2.10. ΥΛΙΚΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΠΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Οι στρώσεις κλίσης που κατασκευάζονται πάνω από θερµοµονωτικό υπόστρωµα υποχρεωτικά 
πρέπει να είναι από γαρµπιλοσκυρόδεµα µε αρµούς διαστολής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
3.1.5 - 4 της παρούσης. 

Πριν από την εφαρµογή των ασφαλτικών µεµβρανών επί της στρώσης κλίσης, πρέπει να 
γεφυρωθούν οι αρµοί διαστολής.  

Χρησιµοποιούνται προς τούτο: 

1. Μεταλλικές λωρίδες 

- από έλασµα αλουµινίου πάχους 4/10 mm 

- από γαλβανισµένο έλασµα πάχους 5/10 mm 

πλάτους αµφότερων 10 cm και µήκους 2,0 m που στερεούνται µηχανικά κατά τη µία µόνο 
πλευρά. 

2. Λωρίδες ασφαλτικής µεµβράνης µε µεταλλική αυτοπροστασία (παραγρ. 2.7.2 της παρούσης). 

Προκύπτουν από κοπή των ως άνω µεµβρανών σε πλάτος 20 cm, οι οποίες τοποθετούνται µε 
την µεταλλική επιφάνεια σε επαφή µε το υπόστρωµα - και κολλούνται κατά τη µία πλευρά – 
αφού προηγουµένως ασταρωθεί η επιφάνεια του σκυροδέµατος µε ασφαλτική κόλλα ή ψυχρή 
άσφαλτο.  

3. Λωρίδες ασφαλτικής µεµβράνης (οξειδωµένης ή ελαστοµερούς) µε µεταλλική αυτοπροστασία 
µε ενισχυµένο φορέα. 

Πρόκειται για λωρίδες πλάτους 20 ή 30 cm βάρους 5 kg/m2 που φέρουν επικάλυψη φύλλο 
αλουµινίου 8/100 (παραγρ 2.7.2) µε φορέα υαλόπλεγµα βάρους 90 gr/m2 (παραγρ. 2.6 – 
Πίνακας 9) ενισχυµένου µε µεταλλικό πλέγµα.  

Τοποθετούνται όπως οι προηγούµενες λωρίδες. 
 

2.11. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 
∆ΩΜΑ - ΣΤΕΓΗ 
Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου στο ∆ώµα – Στέγη πρέπει πάντοτε να διακόπτονται οι 
ασφαλτικές µεµβράνες και η συνέχεια να αποκαθίσταται µε υλικά δυνάµενα να παραλάβουν τις 
µετακινήσεις του αρµού.  

Χρησιµοποιούνται προς τούτο: 

1. Ειδικές ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες χωρίς ενδιάµεσο φορέα, σε λωρίδες πλάτους 33 ή 
50 cm, πάχους 5 mm µε τις δύο όψεις τους επενδυµένες µε συνθετική µεµβράνη. 

Παρόµοιες µεµβράνες πρέπει να παρουσιάζουν: 
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- ελαστικότητα 100% και µέτρο ελαστικότητας 0,90 daN/cm2.  

- Κατώτερη θερµοκρασία δίπλωσης –20οC. 

- Αντοχή σε ρηγµάτωση έστω και εάν επιµηκυνθούν κατά 1000% στους 20οC. 

- Θερµική σταθερότητα: 1 mm ανά m στους 80οC. 

- Ανώτερη θερµοκρασία διατήρησης των χαρακτηριστικών 90οC. 

2. Κυλινδρικό κορδόνι από αφρώδες διογκωµένο BUTYL διαµέτρου 30 mm.  

(από συνθετικό ελαστοµερές COPOLYMERE του ISOBUTYLENE και ISOPRENE) 

Τοποθετείται στο υποχρεωτικό γωνίασµα σε σχήµα V που πραγµατοποιείται στην 
προηγούµενη ασφαλτική λωρίδα εντός του αρµού ώστε να εµποδισθεί η πλήρης δίπλωση 
αυτής (βλέπε σχετικά και παράγραφο 5.7). 

3. Ειδικές προκατασκευασµένες διατοµές από NEOPRENE (ελαστοµερείς ρητίνες από 
POLYCHLOROPRENE) συµβατές µε την ελαστοµερή άσφαλτο. 

Αποτελούνται από ένα κεντρικό τµήµα σύνθετου διατοµής δυνάµενο να παραλαµβάνει τις 
µετακινήσεις του αρµού µε τις παραµορφώσεις που υφίστανται τα τοιχώµατα της 
πολυσύνθετης διατοµής. Εκατέρωθεν του κεντρικού τµήµατος υπάρχουν φτερά πλάτους 20 µε 
30 cm τα οποία επικολλούνται ανάµεσα σε δύο ασφαλτικές µεµβράνες. 
 

2.12. ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΑΛΚΟ, 
ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟ Η ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
Προβλέπονται: 

- Για συγκράτηση των κατακόρυφων καταλήξεων των ασφαλτικών µεµβρανών σε στηθαία ή σε 
τοίχους υπερκατασκευών (σχήµατα 2 έως 6). 

- Για νεροσταλάκτες κατάληξης ασφαλτικών µεµβρανών όταν δεν προβλέπονται στηθαία, είτε 
υπάρχει, είτε δεν υπάρχει οριζόντια υδρορροή (βλέπε σχετικά και σχήµατα 1 και 2 της 
παραγράφου 3.7.2 της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ).  

- Για προστασία των ασφαλτικών µεµβρανών που γυρίζουν και κολλιούνται οριζόντια στην 
κατάληξη των στηθαίων. 

- Για διαµόρφωση µεταλλικών στέψεων µε νεροσταλάκτες στις στέψεις των στηθαίων. 
 

2.13. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
2.13.1. Υλικά προεπάλειψης επιφανειών σκυροδέµατος 

1. Ασφαλτικό βερνίκι (άσφαλτος οξειδωµένη και διαλύτες) µε διαλύτες σε ποσοστό ασφάλτου ≥ 
40% µε σηµείο ανάφλεξης 40οC και χρόνου στεγνώµατος από 1,30 ώρες έως 6,00.  

2. Ασφαλτικό βερνίκι (άσφαλτος πολυµερής και διαλύτες) µε διαλύτες σε ποσοστό πολυµερούς 
ασφάλτου ≥ 60% µε σηµείο ανάφλεξης 25οC και χρόνου στεγνώµατος 2,00 ώρες.  

3. Ασφαλτικό γαλάκτωµα, πολυµερούς ασφάλτου ≥ 60% µη αναφλέξιµο και χρόνου στεγνώµατος 
12,00 µε 24 ώρες ανάλογα των κλιµατικών συνθηκών. 

Τα άνω υλικά πρέπει να συνοδεύονται µε οδηγίες του κατασκευαστή για τα µέτρα που πρέπει να 
λαµβάνονται από πλευράς υγιεινής (τοξικότητα). 
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Οι ελάχιστες απαιτούµενες ποσότητες για προεπάλειψη είναι συνάρτηση του πορώδους του 
υποστρώµατος. 

• Για επιφάνεια όπως προκύπτει από τη σκυροδέτηση απαιτούνται περίπου 0,5 kg/m2. 

• Για επιµεληµένες επιφάνειες σκυροδέµατος (µυστρισµένες) αρκεί ποσότητα 0,2 µε 0,3 kg/m2. 

• Για επιφάνεια παραγώγων ξύλου: 0,2 kg/m2. 

2.13.2. Υλικά επικόλλησης 

1. Θερµή οξειδωµένη άσφαλτος επί επαλειφθείσης µε ψυχρή άσφαλτο επιφάνειας. 

Χρησιµοποιείται κυρίως για ασφαλτικές µεµβράνες οξειδωµένης ασφάλτου που τοποθετείται 
ως πρώτη στρώση στεγάνωσης (για οικονοµικούς λόγους) όπως επίσης για επικόλληση των 
άνω µεµβράνων δια µέσου διάτρητου φύλλου (βλέπε παράγραφο 2.9.3-1 και 2 της παρούσης). 

Η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα είναι 1,5 kg/m2. 

2. Πολτώδες υλικό µε βάση ζελανοτοποιηµένου ασφαλτικού διαλύµατος µε σηµείο ανάφλεξης 
47οC.  

Χρησιµοποιείται για σηµειακή κόλληση: 

- ασφαλτικών µεµβρανών 

- φράγµατος υδρατµών 

- θερµοµονωτικών υλικών συµβατών µε το υλικό κόλλησης. 

Η απαιτούµενη ποσότητα για τη κόλληση των ασφαλτικών µεµβρανών είναι 100 gr ανά σηµείο, 
µε µεταξύ τους απόσταση 50 cm και συνολική κατανάλωση 400 µε 500 gr/m2. 

Στις περιµέτρους του ∆ώµατος διπλασιάζονται τα σηµεία κόλλησης: ανά 25 cm και πλάτος 
ζώνης κόλλησης 50 cm. 

Ο χρόνος αποτελεσµατικότητας της κόλλησης είναι 12 ώρες.  

Οι κολλήσεις των φύλλων µεταξύ τους πραγµατοποιείται πάντοτε µε φλόγιστρο. 

Η απαιτούµενη ποσότητα για τα θερµοµονωτικά υλικά είναι 500 gr/m2 τοποθετούµενη σηµειακά 
ανά φύλλα (ένα για κάθε γωνία, και ένα στο µέσο). 
 

2.14. ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
Απαιτούνται µηχανικές στερεώσεις των ασφαλτικών µεµβρανών, συγχρόνως ή όχι και µε το 
θερµοµονωτικό υπόστρωµα όταν:  

- το ∆ώµα – Στέγη µε κλίση έστω µικρότερη του 5% δεν έχει περιµετρικά στηθαία και ο τρόπος 
τοποθέτησης δεν εξασφαλίζει τη στεγάνωση από υφαρπαγή από τον άνεµο. 

- το ∆ώµα – Στέγη έχει κλίση µεγαλύτερη του 5% (βλέπε σχετικά και παράγραφο 3.8 της 03-06-
02-01 ΠΕΤΕΠ) 

- το φέρον υπόστρωµα αποτελείται από χαλυβδοελάσµατα µε τραπεζοειδείς προς τα κάτω 
νευρώσεις, επί των οποίων τοποθετείται η θερµοµόνωση και η στεγανωτική στρώση. 

Οι µηχανικές στηρίξεις δεν θα πρέπει να είναι αιτία πληγώµατος ή και σχισίµατος των µεµβρανών 
ούτε και αποσυνδέσεις από το φέρον υπόστρωµα (βλέπε ενδεικτικό σχήµα 15). 

Προς τούτο χρησιµοποιούνται: 
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- ροδέλες διαµέτρου 70 mm ή τετράγωνες πλακέτες ισοδύναµης επιφάνειας µε τις ροδέλες 
κατασκευαζόµενες στην πρέσα µε εσωτερική σκάφη, από έλασµα πάχους 0,75 mm µε 
στρογγυλευµένες ακµές και γαλβανισµένες εκ των υστέρων εν θερµώ ή προστατευµένες µε 
κράµα αλουµινίου – ψευδαργύρου (σχήµα 16) 

- βίδες διαφόρων τύπων και διαµέτρων ανάλογα του φέροντος υποστρώµατος 

- χιτώνια πολυαµιδίου (βύσµατα) για την περίπτωση υποστρώµατος από σκυρόδεµα. Ειδικά: 

- για τα µεταλλικά υποστρώµατα χρησιµοποιούνται αυτοδιατρητικές ή αυτοδιατρητικές και 
αυτοκοχλιούµενες βίδες µε επίπεδη κεφαλή διαµέτρου 4,2 mm και µήκους ώστε να εξέχουν 
10 mm από την κάτω επιφάνεια του ελάσµατος (σχήµατα 15, 17, 18). 

- Για υποστρώµατα σκυροδέµατος βλέπε σχήµα 19. 
 

2.15. ΕΙ∆ΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ∆ΩΜΑΤΑ – ΚΗΠΟΥΣ 
2.15.1. Ασφαλτικές µεµβράνες 

Χρησιµοποιούνται ειδικές ελαστοµερείς µεµβράνες µε πρόσµικτα στην άσφαλτο έναντι των χηµικών 
επιδράσεων των ριζιδίων των φυτών.  

Πάντοτε τοποθετούνται σε δύο στρώσεις: 

Χαρακτηριστικά µεµβρανών: 

Μεµβράνη κάτω στρώσης (ελαστοµερής ή πλαστοµερής) 

- Βάρος 3,0 kg/m2  

- Φορέας: πολυεστερικό ύφασµα  

- Επιφανειακή κάλυψη: φίλµ πολυαιθυλενίου  

- Αντοχή σε εφελκυσµό: ≥ 600 Ν/5 cm  

- Επιµήκυνση θραύσης ≥ 40% 

- Αντοχή σε στατική διάτρηση L4 

Μεµβράνη άνω στρώσης (ειδική ασφαλτική µεµβράνη) 

- Βάρος 5,0 kg/m2 (ελάχιστο) 

- Είδη ασφαλτικού συνθετικού 

- Φορέας: πολυεστερικό ύφασµα 180 gr/m2  

- Αντοχή σε εφελκυσµό: ≥ 350 Ν/5 cm  

- Επιµήκυνση θραύσης ≥ 20% 

- Αντοχή σε στατική διάτρηση L4 

2.15.2. ∆ιαχωριστικές στρώσεις µεταξύ κηπευτικού χώµατος και στεγάνωσης 

1. Πλάκες διάτρητης διογκωµένης πολυστερίνης πυκνότητας 25 kg/m3, πάχους 40 mm που 
φέρουν στην κάτω επιφάνεια κυβικές προεξοχές από το ίδιο υλικό ώστε να σχηµατίζονται µικρά 
κανάλια απορροής κατά τις δύο κατευθύνσεις.  

Η επιφάνεια απορροής που σχηµατίζεται µε τις οπές είναι 0,05 m2 ανά m2 πλάκας (σχήµατα 67 
έως 72).  
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2. Φίλτρο – πίληµα από µη υφαντές ίνες πολυεστέρα βάρους 200 gr/m2 τοποθετούµενο επί της 
άνω επιφάνειας των πλακών διογκωµένης πολυστερίνης της προηγούµενης παραγράφου.  

Υψος επιτρεπόµενου χώµατος: ένα µέτρο 

3. Σύνθετο φίλτρο αποτελούµενο από δύο πιλήµατα µη υφασµένων ινών πολυεστέρα, 
διαφορετικής πυκνότητας άνω και κάτω, µε ενδιάµεση στρώση πάχους 10 mm αποτελούµενη 
από κλωστές πολυαµιδίου τριδιάστατης δοµής, ικανού να αντέχει βάρους κηπευτικού χώµατος 
ενός µέτρου.  

Σηµείωση αναφορικά µε τα φίλτρα 
1. Για κάθε φίλτρο που επιλέγεται πρέπει να δίδονται στοιχεία, ποια είναι η ποσότητα του νερού που δύναται 

να αποµακρυνθεί. Τούτο σηµαίνει ότι θα έχουν προηγηθεί εργαστηριακές µετρήσεις όπου θα λαµβάνονται 
υπόψη: 
- το πάχος του κηπευτικού χώµατος 
- η σύσταση του κηπευτικού χώµατος (αµµώδες, αργιλικό, αργιλοαµµώδες) 
- η µέγιστη παροχή βροχής σε litr/sec, m2 
- η υγρασία του κηπευτικού χώµατος 
- το είδος των φυτευµάτων (ανάπτυξη ριζιδίων σε βάθος, πυκνότητα αυτών). 

2. Η διάρκεια αποτελεσµατικότητας των φίλτρων από αποστραγγιστικής πλευράς µειώνεται µε τα χρόνια, 
δεδοµένου ότι τα ριζίδια µαζί µε τα λεπτά υλικά του χώµατος φράζουν τις σχισµές µεταξύ των ινών του 
πολυεστέρα.  
Αυτός είναι ο λόγος που επιζητείται η επιλογή των φίλτρων να γίνεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου 
ιδίως για ∆ώµατα – Κήπους όπου το µεγάλο ύψος χώµατος, θα δυσκολεύσει την αντικατάσταση των 
φίλτρων.  

 

2.16. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΩΝ  
(σχήµατα 62 έως 66) 

Στις στεγανώσεις των εξωστών των διαµερισµάτων σε εσοχή, όπου συνήθως είναι περιορισµένα τα 
πάχη των στρώσεων, ή και σε υγρούς χώρους (λουτρά – κουζίνες) χρησιµοποιούνται και ειδικές 
µεµβράνες και ειδικές προστατευτικές πλάκες, επί των οποίων δύνανται άνετα να τοποθετηθούν οι 
κάθε τύπου πλακοστρώσεις κυκλοφορίας.  

2.16.1. Ειδικές αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες µε χαρακτηριστικά: 

- Πάχος 1,5 έως 3 mm (Βάρος 1,5 έως 3 kg/m2) 

- Ασφαλτος τροποποιηµένη ώστε να είναι αυτοκόλλητη χωρίς θέρµανση – πάχος ασφάλτου 
2 mm, µε ή χωρίς φορέα  

- Κατηγορία ασφάλτου 105/25 

- Αντοχή θραύσης σε επιµήκυνση 200%: 4 daN/cm 

- Αντοχή σε στατική διάτρηση L3 

- Αντοχή σε δυναµική διάτρηση Ι2 

2.16.2. Αυτοκόλλητες προστατευτικές πλάκες µε χαρακτηριστικά: 

- Σύνθεση: ασβεστολιθικό – ασφαλτικό κονίαµα βάρους 9,5 kg/m2  

- Πάχος 7 mm 

- Βάρος 12 kg/m2  

- ∆ιαστάσεις 50/50 

- Φορέας: δύο υαλοϋφάσµατα των 100 gr/m2 
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- Ανω επιφάνεια: κεραµικοί κόκκοι 1,5 kg/m2  

- Κάτω επιφάνεια: αυτοκόλλητη άσφαλτος 1,0 kg/m2 προστατευόµενη µε σιλικονούχο µεµβράνη. 
 

2.17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  
(βλέπε αναφορές 1.3.2) 

Οι στεγανώσεις ∆ωµάτων – Στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες εξαρτώνται από ορισµένα κριτήρια 
επιλογής αυτών που να οδηγούν στην ασφαλέστερη τεχνική λύση σε µάκρος χρόνου και στην 
πλέον οικονοµική.  

2.17.1. Κριτήριο της διάρκειας ζωής (γήρανση υλικού) 

Μεταξύ των µεµβρανών της οξειδωµένης ασφάλτου, της ελαστοµερούς (SBS) και της 
ελαστοπλαστικής (ΑΡΡ) όταν πρόκειται να τοποθετηθούν στην τελευταία προς τα άνω στάθµη του 
∆ώµατος – Στέγη χωρίς στρώση προστασίας (έστω χαλικών). Θα πρέπει να επιλέγονται οι δύο 
τελευταίες µε αυτοπροστασία όµως (ψηφίδων ή µετάλλου) µε την προϋπόθεση ότι θα 
συνοδεύονται από επίσηµα εργαστηριακά πιστοποιητικά για την πρόσφυση των ψηφίδων και της 
µεταλλικής αυτοπροστασίας (βλέπε και παραγράφους 2.7.1, 2.7.2 της παρούσης ως και 
παράγραφο 4.1 του Παραρτήµατος Ι του Κώδικα εφαρµογής ΕΛΟΤ 1415 αναφορικά µε τη γήρανση 
των ασφαλτικών µεµβρανών οξειδωµένης ασφάλτου).  

Οι αντοχές σε γήρανση των ασφαλτικών µεµβρανών σηµαίνει ότι έχουν υποστεί επιτυχώς τις 
εργαστηριακές δοκιµές στην επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ 1297. 

2.17.2. Κριτήριο του αριθµού των στρώσεων 

Κανονικά οι στεγανώσεις ∆ωµάτων – Στεγών πρέπει να πραγµατοποιούνται µε δύο επάλληλες 
ασφαλτικές µεµβράνες εκ των οποίων: 

- η πρώτη σε επαφή µε το υπόστρωµα δύναται να είναι: 

- από οξειδωµένη άσφαλτο βάρους 3 kg/m2 µε φορέα υαλοπίληµα (για λόγους οικονοµίας) 

- ελαστοµερή (SBS) ή πλαστοµερή (ΑΡΡ) άσφαλτο βάρους 3 kg/m2 µε φορέα υαλοπίληµα  

- η δεύτερη από ελαστοµερή ή πλαστοµερή άσφαλτο βάρους 4 kg/m2 µε φορέα µη υφαντό 
πολυεστερικό ύφασµα βάρους 180 gr/m2. 

Μεταξύ των ελαστοµερών και πλαστοµερών µεµβρανών, εκείνες που αντέχουν περισσότερο στην 
υπεριώδη ακτινοβολία είναι οι πλαστοµερείς.  

Όταν η στεγάνωση ∆ώµατος – Στέγης αποτελείται από µια ασφαλτική µεµβράνη, αυτή 
υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι ελαστοµερής ή πλαστοµερής µε φορέα µη υφαντό πολυεστερικό 
ύφασµα βάρους 180 gr/m2 έως 250 gr/m2 ανάλογα των φορτίων κυκλοφορίας επί του ∆ώµατος και 
των καταπονήσεων που πρόκειται να δεχθεί.  

2.17.3. Κριτήριο επιφανειακών επικαλύψεων από τη φάση παραγωγής 

Πρέπει να επιλέγονται µεµβράνες που έχουν στην κάτω επιφάνεια τους φιλµ πολυαιθυλενίου αντί 
χαλαζιακής άµµου, διότι επιτυγχάνεται καλύτερη συγκόλληση των ρολών µεταξύ τους ιδίως όταν 
χρησιµοποιείται φλόγιστρο.  

Η άνω επιφάνεια των µεβρανών πρέπει επίσης να έχει επικάλυψη από φιλµ πολυαιθυλενίου, αλλά 
µε κατάλληλες τρύπες για να εξασφαλίζεται η αναπνοή του ασφαλτικού µίγµατος.  
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2.17.4. Κριτήρια ανταπόκρισης των ασφαλτικών µεµβρανών στις απαιτήσεις 
τοποθέτησης και συµπεριφοράς τους στις επί τόπου καταπονήσεις 

Οι ασφαλτικές µεµβράνες πρέπει να συνοδεύονται µε επίσηµα εργαστηριακά πιστοποιητικά ότι 
ικανοποιούν τα επόµενα αναφερόµενα κριτήρια.  

1. Κριτήριο δυνατότητας δίπλωσης (γωνιάσµατος) σε ορθή γωνία, ιδίως σε χαµηλές 
θερµοκρασίες. 

Θα πρέπει να αναφέρεται µε δοκιµές που έγιναν σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1109 η 
χαµηλή θερµοκρασία κατά την οποία παρουσιάσθησαν ρηγµατώσεις κατά τη δίπλωση υπό 
ορθή γωνία.  

(βλέπε και ∆οκιµή Νο 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Εφαρµογής ΕΛΟΤ 1415).  

Αναφορά 1.3.4. 

2. Κριτήριο αντοχής σε στατική και δυναµική διάτρηση. 

Θα πρέπει να αναφέρεται σε ποια κατηγορία του δείκτη L (στατική διάτρηση) και του δείκτη Ι 
(δυναµική διάτρηση) ανήκει η ασφαλτική µεµβράνη έπειτα από δοκιµές που έγιναν σύµφωνα 
µε τα ΕΛΟΤ ΕΝ 12730 και 12691 (βλέπε σχετικά και ∆οκιµές Νο 13 και 14). Αναφορά 1.3.4. ως 
και Σηµείωση της παραγράφου 2.5 της παρούσης αναφορικά µε τους δείκτες L και Ι.  

3. Κριτήριο ξετυλίγµατος σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

4. Κριτήριο αντοχής σε επαναλαµβανόµενες κυκλικές κινήσεις εφελκυσµού θλίψης.  

Το κριτήριο αυτό, αφορά τις ασφαλτικές µεµβράνες που τοποθετούνται στο υπόστρωµά τους 
µε πλήρη πρόσφυση ή κατά του ηµιανεξάρτητου τρόπου (σηµειακή ή γραµµική κόλληση).  

Τα αποτελέσµατα αναφέρονται σε εργαστηριακές δοκιµές που πραγµατοποιούνται σε δείγµατα 
υλικών διαστάσεων 300x50 mm που έχουν τοποθετηθεί µε πλήρη πρόσφυση σε στοιχεία 
πλακών σκυροδέµατος που παρουσιάζουν εύρος µεταξύ τους απόστασης 1 και 2 mm, οι 
οποίες πραγµατοποιούν παλινδροµικές κινήσεις εύρους ± 0,5 mm ή 1 mm σε θερµοκρασίες 
δοκιµών + 20 οC, 0 οC, -10 οC, -20 οC µε απόκλιση ±2 οC ανάλογα µε την κατηγορία, σε αριθµό 
κινήσεων: 

- 500 για δείγµατα χωρίς γήρανση 

- 200 για δείγµατα που έχουν υποστεί γήρανση (παραµονή για 28 ηµέρες σε θερµοκρασία 
80 οC) και ταχύτητα 16 min/ώρα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρεται στο πιστοποιητικό σε ποια κατηγορία Κ 
ανήκουν οι ασφαλτικές µεµβράνες µε βάση τον επόµενο Πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12 

Κατάταξη 
Κ 

Αρχικό εύρος σε mm της 
ένωσης µεταξύ των στοιχείων 

πλακών σκυροδέµατος 

Εύρος κίνησης σε mm της ένωσης 
των δύο στοιχείων σκυροδέµατος 

κατά τη φάση δοκιµών 

Θερµοκρασία 
δοκιµής οC 

Κ1 1 -0,5 έως + 0,5 20 
Κ2 1 -0,5 έως + 0,5 0 
Κ3 2 -1 έως +1 0 
Κ4 2 -1 έως +1 -10 
Κ5 2 -1 έως +1 -20 

(βλέπε σχετικά Αναφορά 1.3.4 ∆οκιµή Νο 15 έως και Αναφορά 1.2.2 της παρούσης). 
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5. Κριτήριο διολίσθησης υπό την επίδραση της θερµοκρασίας. 

Το κριτήριο αυτό αφορά τις ασφαλτικές µεµβράνες που τοποθετούνται σε ∆ώµατα – Στέγες µε 
κλίση (όπου δεν συγκρατείται στρώση προστασίας) χωρίς µηχανικές στερεώσεις. ∆εν 
αναφέρεται στις ασφαλτικές µεµβράνες που τοποθετούνται κατακόρυφα στο στηθαίο όπου εκεί 
είναι υποχρεωτική η µηχανική στερέωση.  

Σύµφωνα µε τη διαδικασία δοκιµών που αναφέρεται στην Αναφορά 1.3.4. ∆οκιµή Νο 2 ως και 
στην Αναφορά 1.2.2. θα πρέπει  να αναφέρεται στο πιστοποιητικό σε ποια κατηγορία (Θ) 
ανήκουν οι ασφαλτικές µεµβράνες σύµφωνα µε τον επόµενο Πίνακα 13.  

 

Πίνακας 13 

Κατάταξη Θ Εύρος διολίσθησης mm Θερµοκρασία δοκιµής 
Θ1 > 2 + 60ο 
Θ2 < 2 + 60ο 
Θ3 < 2 + 80ο 
Θ4 < 2 + 90ο 

 

6. Επιλογή µε βάση τους συντελεστές L, I, K, Θ. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιλογή των µεµβρανών από πλευράς δεικτών L (στατικής 
διάτρησης), Ι (δυναµικής διάτρησης), Κ και Θ ανάλογα υποστρώµατος, της βατότητας, των 
στρώσεων προστασίας, θα πρέπει να είναι: 

- για τις µεµβράνες µε αυτοπροστασία επί σκληρού ή θερµοµονωτικού υποστρώµατος σε µη 
βατά ∆ώµατα: L3 – I3 – K4 – Θ2 

- για τις µεµβράνες µε προστατευτική στρώση χαλικών, επί σκληρού ή θερµοµονωτικού 
υποστρώµατος σε µη βατά ∆ώµατα: L3 – I3 – K3– Θ2 

- για τις µεµβράνες µε βαριά προστασία (στρώση χαλικών συν σκυρόδεµα και 
πλακόστρωση) επί σκληρού ή θερµοµονωτικού υποστρώµατος σε βατά στο κοινό ∆ώµατα: 
L4 – I4 – K4 – Θ2 

Σηµείωση 
Για την επιλογή µε βάση τους συντελεστές L και Ι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πάντοτε και η 
συµπιεστότητα του θερµοµονωτικού υλικού. Τούτο σηµαίνει ότι µπορεί να απαιτηθούν συντελεστές L4 και 
Ι4 αντί των L3 και Ι3 (βλέπε σχετικά και παράγραφο 3.2.1 - 4 της παρούσης).  

2.17.5. Οικονοµικά κριτήρια 

Θα πρέπει να αποφεύγονται ασφαλτικές µεµβράνες µε χαµηλή τιµή µονάδος, δεδοµένου ότι θα 
έχουν µειωµένη µηχανική και φυσική συµπεριφορά που οδηγεί αναγκαστικά σε µειωµένη διάρκεια 
ζωής.  

Πάντως δεν έπεται, ότι µε την χρησιµοποίηση ασφαλτικών µεµβρανών υψηλών προδιαγραφών, 
δεν θα αποτραπούν κίνδυνοι αστοχιών και δεν θα παρουσιασθούν αποτυχίες στη στεγανωτική 
στρώση, δεδοµένου ότι επεµβαίνει ο παράγων της έντεχνης τοποθέτησης για κάθε είδος 
µεµβράνης και κάθε είδους υποστρώµατος όπου εφαρµόζεται.  
 

2.18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα και µε σήµανση όπως προβλέπουν τα σχετικά 
πρότυπα. Θα συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την 
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είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα προβλεπόµενα, ότι 
είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, πχ ότι τα ρολά των υλικών των διαφόρων 
στρώσεων δεν έχουν συµπιεσθεί και δεν έχουν χάσει το πλήρες κυλινδρικό αυτών, τα 
θερµοµονωτικά φύλλα έχουν ακέραιες ακµές, δεν έχουν κυρτωθεί ή αποστρωµατοποιηθεί, ότι υλικά 
προεπάλειψης και συγκόλλησης είναι συσκευασµένα σε απαραµόρφωτα δοχεία ή φύσιγγες µε 
πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και ηµεροµηνία λήξης.  
 

2.19. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόµενο χώρο, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάµεσά τους και να προστατεύονται από µηχανικές κακώσεις, 
την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερµοκρασία, κονιάµατα, λάσπες, στάχτες, 
σκουριές και λοιπές βλάβες που µπορούν  να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. 
Ειδικά τα ρολά στεγάνωσης θα αποθηκεύονται κατακόρυφα.  

Σφραγισµένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά οµοειδείς οµάδες χωριστά και έτσι, 
ώστε να καταναλώνονται µε την σειρά προσκόµισής τους οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του 
χρόνου χρήσης.  

Οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται µε τις ίδιες προφυλάξεις που ισχύουν και για την 
αποθήκευσή τους.  

 

3. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  
 

3.1. ΣΚΛΗΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
Στα σκληρά υποστρώµατα υπάγονται: 

- η φέρουσα πλάκα όταν επ’ αυτής τοποθετείται απ’ ευθείας η στεγάνωση 

- οι στρώσεις κλίσεις που κατασκευάζονται σε διάφορες στάθµες του ∆ώµατος – Στέγης ανάλογα 
της θέσης τοποθέτησης της θερµοµόνωσης.  

Η αποτελεσµατικότητα της στεγάνωσης µε ασφαλτικές µεµβράνες εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 
την κατασκευή των σκληρών υποστρωµάτων σύµφωνα µε τις επόµενες οδηγίες.  

3.1.1. Γενικές απαιτήσεις 

1. Κατάσταση επιφάνειας 

Πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κάθε ανωµαλία που θα είναι αιτία τραυµατισµού των 
µεµβρανών. 

2. Κλίσεις απορροής 

Οι κλίσεις απορροής να είναι έτσι διαµορφωµένες ώστε να µην υπάρχουν περιπτώσεις 
δηµιουργίας εστιών λιµνάζοντων νερών επί της στεγάνωσης.  

∆ώµατα µε µηδενικές κλίσεις πρέπει να αποκλείονται γενικά και τούτο γιατί η επί µακρού 
χρόνου παραµονή του νερού, εκτός από την επαύξηση των φορτίων προκαλεί προβλήµατα 
στη συµπεριφορά των ασφαλτικών µεµβρανών. Η διαµόρφωση των κλίσεων σε κάτοψη 
εξαρτάται από τον αριθµό των προβλεποµένων στοµίων υδρορροών, που είναι συνάρτηση της 
επιφάνειας που εξυπηρετεί κάθε στόµιο και της µέγιστης παροχής των κατακόρυφων στήλων 
σε lt/min/m2.  
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3. Ανοχές επιπεδότητας για την περίπτωση όπου οι µεµβράνες τοποθετούνται στην επιφάνεια της 
φέρουσας πλάκας ή της στρώσης κλίσης. 

α. Η γενική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην µετακίνηση ενός πήχυ των 2,0 m προς 
όλες τις κατευθύνσεις, δεν εµφανίζονται βέλη µεγαλύτερα των 10 mm.  

β. Η τοπική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην µετακίνηση πηχίσκου 20 cm προς όλες 
τις κατευθύνσεις δεν εµφανίζονται βέλη µεγαλύτερα των 3 mm.  

3.1.2. Στρώση κλίσης από γαρµπιλοσκυρόδεµα ή σιµεντοκονία, απ’ ευθείας 
επί της φέρουσας πλάκας 

1. Χρόνος εφαρµογής: αµέσως µετά την ολοκλήρωση σκλήρυνσης του σκυροδέµατος της 
πλάκας. 

2. Κατάσταση επιφάνειας της πλάκας: απαλλαγµένη από στρώση γαλακτώµατος σκυροδέµατος, 
τελείως άγρια. 

3. Αρµοί διαστολής: δεν απαιτούνται εκτός εκείνων που προβλέπονται στο κτίριο, δεδοµένου ότι 
αποκτά πλήρη πρόσφυση µε τη φέρουσα πλάκα, εφ’ όσον κατασκευάζεται αµέσως µετά τη 
σκλήρυνση αυτής.  

4. ∆ιαµόρφωση στρώσης κλίσης 

• Πάχος και υλικό στρώσης 

Όταν το πάχος είναι ≥ 30 mm διαµορφώνεται µε γαρµπιλοσκυρόδεµα. Όταν το πάχος είναι 
µεταξύ 10 και 30 mm διαµορφώνεται µε σιµεντοκονία.  

• Προσθήκη πολυµερικών προσµικτών 

Πρέπει να χρησιµοποιούνται για επαύξηση της πρόσφυσης. 

• Περιεκτικότητα σε τσιµέντο 

Για το γαρµπιλοσκυρόδεµα 200 έως 250 kg/m3. Για τη σιµεντοκονία 350 kg/m3. 

3.1.3. Στρώση κλίσης από ελαφροσκυρόδεµα 

Τα ελαφροσκυροδέµατα από ελαφρόπετρα ή από περλίτη πρέπει να αποφεύγονται γιατί 
συγκρατούν µεγάλες ποσότητες του νερού µορφοποίησής τους που είναι δύσκολο να 
αποµακρυνθεί, εάν δεν ανοιχθεί µεγάλος αριθµός οπών στη φέρουσα πλάκα και δεν παραµείνει η 
άνω επιφάνειά της ελεύθερη για µεγάλο χρονικό διάστηµα για διευκόλυνση της εξάτµισης.  

3.1.4. Στρώση κλίσης από κυψελωτό κονιόδεµα επί της φέρουσας πλάκας 

Για τον χρόνο εφαρµογής, την κατάσταση της επιφάνειας της πλάκας και την µη κατασκευή αρµών 
διαστολής ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσης.  

1. Ελάχιστο πάχος 10 cm 

2. Ενιαίο πάχος κατασκευής: όταν είναι µικρότερο των 15 cm και έχει κλίση µικρότερη του 2%. 

3. ∆ύο στρώσεις κατασκευής: όταν το πάχος είναι µεγαλύτερο των 15 cm και οι κλίσεις µεταξύ 2% 
και 3%. 

4. Επαφή µε κατακόρυφα στοιχεία: πρέπει να προηγείται πεταχτή σιµεντοκονία.  

5. Πρόσµικτα στην σιµεντοκονία: δεν επιτρέπονται εκτός των προβλεποµένων από τις οδηγίες 
κατασκευής.  

6. Τελική επιφάνεια: πρέπει η τελική στρώση του κυψελωτού κονιοδέµατος να διαµορφώνεται µε 
µεγαλύτερη πυκνότητα ή καλύτερα µε σιµεντοκονία.  
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7. Μέση τάση θλίψης: µεγαλύτερη των 13 kg/cm2.  

8. Περιορισµοί χρήσης: 

• Μέγιστη κλίση φέρουσας πλάκας < 3%. 

• Κυκλοφορία επί της στρώσης: µετά 10 ηµέρες. 

• Απαγορεύονται οι ενσωµατώσεις σωλήνων θέρµανσης 

• ∆εν επιτρέπεται παρόµοια στρώση σε δώµατα - κήπους, σε δώµατα που χρησιµοποιούνται 
ως χώροι στάθµευσης.  

9. ∆εν επιτρέπεται εφαρµογή παρόµοιας στρώσης επί φέρουσας πλάκας κάτω από την οποία η 
υγροµετρία των χώρων είναι µεγαλύτερη των 5 gr/m3 (βλέπε σχετικά για την υγροµετρία 
παράγραφο 1.3.3 του συνηµµένου παραρτήµατος στην 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ).  

3.1.5. Στρώση κλίσης επί θερµοµονωτικού υποστρώµατος 

Κατασκευάζεται αποκλειστικά από γαρµπιλοσκυρόδεµα µε αρµούς, σε ∆ώµατα κλίσης < 5%. 

1. Θερµοµονωτικό υλικό: εξελασµένη πολυστερίνη ή πολυουρεθάνη σε φύλλα πυκνότητας 
µεγαλύτερης των 35 kg/m3 (βλέπε σχετικά και παράγραφο 3.7.4 της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ). 

2. ∆ιαµόρφωση της στρώσης του γαρµπιλοσκυροδέµατος. 

• Περιεκτικότητα σιµέντου: 200 έως 250 kg/m3. 

• Ελάχιστο πάχος στρώσης: 5 cm. 

• Μέσο πάχος στρώσης : όχι µικρότερο των 7 cm. 

3. Οπλισµός στρώσης: στρώση πάχους µικρότερου του 7 cm πρέπει να οπλίζεται µε πλέγµα 
100/100/3 ή 150/150/4. 

4. ∆ιαµερισµάτωση µε αρµούς διαστολής της στρώσης: σύµφωνα µε τα σχήµατα 20, 21. Οι 
ενδιάµεσοι αρµοί τοποθετούνται κατά προτίµηση στα υψηλότερα σηµεία της στρώσης 
(κορφιάδες) και στους αρµούς εργασίας της σκυροδέτησης. Το βάθος των αρµών επεκτείνεται 
σε όλο το πάχος της στρώσης, ο δε υπάρχον ενδεχοµένως οπλισµός διακόπτεται (βλέπε 
σχήµατα 20. 21). Οι αρµοί πληρούνται µε ασφαλτοµαστίχα.  

5. Αγωγοί που διασχίζουν τη στρώση κλίσης: πρέπει να προβλέπονται µεταλλικά πουκάµισα για 
τους µη µεταλλικούς αγωγούς, ώστε να αποφευχθεί η ρηγµάτωσή τους από διατµητικές τάσεις.  

6. Περιορισµοί ως προς την εφαρµογή παρόµοιας στρώσης 

• Επιτρέπεται τοποθέτηση ασφαλτικών µεµβρανών σε παρόµοια στρώση µόνο όταν 
τοποθετηθούν κατά τον ανεξάρτητο τρόπο και αφού προηγούµενα γεφυρωθούν οι αρµοί 
διαστολής της (βλέπε και παράγραφο 2.10 της παρούσης).  

• Όταν υπάρχουν αρµοί διαστολής κτιρίου, πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση ότι παρόµοια 
στρώση θα παρακολουθήσει τις θερµοκρασιακές µεταβολές των φερόντων στοιχείων.  

3.1.6. Κατακόρυφα υποστρώµατα (στηθαία) ασφαλτικών µεµβρανών 

Η διαµόρφωση των στηθαίων που συνδέονται µε τη φέρουσα πλάκα, και όπου ενδεχοµένως 
προβλέπεται και µαρκίζα ως επέκταση της πλάκας, πρέπει από πλευράς ύψους και διατοµής 
στηθαίου, να µην έχει επιπτώσεις στις ασφαλτικές µεµβράνες που γυρίζουν κατακόρυφα και 
κολλιούνται σε αυτά, και συγχρόνως να είναι παραδεκτή από στατικής πλευράς.  
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3.1.6.1. Στηθαία από σκυρόδεµα 

1. Υλικό στηθαίων 

Από οπλισµένο σκυρόδεµα ως επέκταση καθ’ ύψος της περιµετρικής φέρουσας δοκού.  

2. Κατηγορία στηθαίων από πλευράς ύψους. 

∆ιακρίνονται: 

α. σε χαµηλά στηθαία ύψους µικρότερου ή ίσου των 30 cm πάνω από την τελική στάθµη των 
στρώσεων του ∆ώµατος (σχήµα 23). Το ύψος αυτό είναι το ελάχιστο απαραίτητο για 
προστασία της στεγάνωσης από υφαρπαγή από τον άνεµο όταν δεν προβλέπεται στρώση 
προστασίας.  

Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται στηθαία θα πρέπει να τοποθετούνται οι ασφαλτικές 
µεµβράνες σύµφωνα µε τις ενδεικτικές διατάξεις των σχηµάτων 7 έως 11.  

Στη περίπτωση όπου για λόγους στατικούς θα πρέπει να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό 
το ύψος του στηθαίου από οπλισµένο σκυρόδεµα, ο περιορισµός αυτός του ύψους δεν θα 
πρέπει να είναι µικρότερος από 15 cm πάνω από την τελική στάθµη του ∆ώµατος, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης της κατακόρυφης κατάληξης των ασφαλτικών µεµβρανών 
µε διατάξεις όπως των σχηµάτων 2 έως 6.  

Η ανάγκη µεγαλύτερου ύψους δύναται να καλυφθεί µε οπτοπλινθοδοµή ή λιθοδοµή όπως 
στα σχήµατα 24 και 25, όπου στο τµήµα του σκυροδέµατος υπάρχει και η δυνατότητα 
κατασκευής νεροσταλάκτη.  

β. σε υψίκορµα από οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆ύνανται να επιτραπούν εάν είναι: 

• Αποδεκτά από στατικής πλευράς 

• Συνέχεια πάνω από τις περιµετρικούς δοκούς αλλά µικρότερου πάχους 

• Εξασφαλισµένα από εγκάρσιες ρηγµατώσεις λόγω θερµικών καταπονήσεων, είτε µε 
κατάλληλους κατά µήκος οπλισµούς και αρµούς διαστολής, είτε µε θερµοµονωτική 
προστασία και στις δύο όψεις.  

3. Εγκάρσιοι αρµοί και κατά µήκος οπλισµοί 

α. στα χαµηλά στηθαία  

∆εν απαιτούνται εγκάρσιοι αρµοί µε την προϋπόθεση ότι θα τοποθετηθεί ένας ελάχιστος 
κατά µήκος οπλισµός σε κάθε πλευρά. Fe = 0,50 x S/100 cm2 όπου S σε cm2 είναι η 
επιφάνεια του διαγραµµισµένου τµήµατος µε αποστάσεις ράβδων.  

e < 250 mm ή e = 2,5 b. 

β. στα υψίκορµα στηθαία που αποτελούνται από δύο µέρη.  

- το χαµηλό τµήµα του σχήµατος 26 ύψους µικρότερου ή ίσου των 30 cm από την άνω 
στάθµη των στρώσεων του ∆ώµατος κατασκευάζεται χωρίς αρµούς διαστολής, έχει 
διαµορφωθεί µε νεροσταλάκτη και έχει ή όχι µαρκίζα (σχήµα 27, 28), ο δε κατά µήκος 
οπλισµός προβλέπεται όπως στα χαµηλού ύψους στηθαία. Αντί του νεροσταλάκτη 
προβλέπονται οι διατάξεις των σχηµάτων 2 έως 6 για τη συγκράτηση της άνω κατάληξης 
των ασφαλτικών µεµβρανών.  

- Το υψηλό τµήµα, πάνω από τη γραµµή α – α των σχηµάτων 26 εώς 28 κατασκευάζεται 
µε εγκάρσιους αρµούς που επεκτείνονται σε όλο το πάχος της διατοµής, σε πλάτος 
αρµού 15 mm που αρµολογούνται µε µαστίχα σιλικόνης ή πολυουρεθάνης.  
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Μεταξύ των εγκαρσίων αρµών τοποθετείται κατά µήκος οπλισµός για την παραλαβή των 
θερµοκρασιακών µεταβολών ανάλογα των δύο επόµενων περιπτώσεων. 

• Πρώτη περίπτωση  

- Μέγιστη απόσταση των εγκαρσίων αρµών: 8 m για ξηρές περιοχές, 12 m για 
υγρές περιοχές και ήπιες θερµοκρασίες.  

- Κατά µήκος οπλισµός Fe = 0,50 x S/100 cm2 όπου S σε cm2 είναι η επιφάνεια του 
διαγραµµισµένου τµήµατος (σχήµα 26).  

• ∆εύτερη περίπτωση 

Όταν η µεταξύ των αρµών απόσταση δεν υπερβαίνει τα 6 m για υγρές περιοχές και 
ήπιες θερµοκρασίες, 4 m για ξηρές περιοχές ή για περιοχές µε έντονες αντιθέσεις 
θερµοκρασιών τότε, η διατοµή του κατά µήκος οπλισµού πάνω από τη γραµµή α – α 
θα είναι Fe = 0,25 x S/100 cm2 όπου S σε cm2 είναι η επιφάνεια του διαγραµµισµένου 
τµήµατος.  

• Πρόσθετος οπλισµός κάτω από τη γραµµή α – α σχήµατος 26. 

Για να αποφευχθεί ρηγµάτωση από κατακόρυφη επέκταση των εγκαρσίων αρµών 
προβλέπεται τοποθέτηση κάτω από τη γραµµή α – α οπλισµού σε οριζόντια στρώση, 
διατοµής ίσης µε Fe των προηγουµένων περιπτώσεων.  

3.1.6.2. Υψίκορµα στηθαία από τοιχοποιϊα 

Επιτρέπονται µόνο σε µη βατά ∆ώµατα µε την προϋπόθεση ότι:  

• Θα υπάρχει στέψη από οπλισµένο σκυρόδεµα µε εκατέρωθεν νεροσταλάκτες. 

• Η τοιχοποιϊα από πλήρη στοιχεία εξασφαλίζει την ευστάθεια του στηθαίου.  

• Έχουν ληφθεί όλες οι διατάξεις για την αποφυγή µεταφοράς οριζοντίων ωθήσεων από τις 
διάφορες στρώσεις του ∆ώµατος.  

• Στο υδραυλικό κονίαµα που θα κατασκευασθεί και στις δύο όψεις θα προβλεφθεί τοποθέτηση 
µεταλλικού πλέγµατος πλάτους 50 cm για την εξασφάλιση από ρηγµάτωση της ένωσης 
τοιχοποιϊας και σκυροδέµατος περιµετρικής δοκού.  

1. Μικτά καθ’ ύψος υψίκορµα στηθαία (σχήµα 24). Επιτρέπονται µόνο σε µη βατά ∆ώµατα µε 
την προϋπόθεση ότι:  

- το τµήµα του σκυροδέµατος κατασκευάζεται όπως στα χαµηλά στηθαία 

- το τµήµα της τοιχοποιϊας κατασκευάζεται όπως στην προηγούµενη παράγραφο. 

2. Μικτά κατά το πάχος και κατά το ύψος στηθαία (σχήµα 25). Ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο πάντοτε µε πλήρη στοιχεία για την τοιχοποιϊα.  

3.1.7. ∆ιαµορφώσεις στρώσεων κλίσεων και στηθαίων για τοποθέτηση 
«ταρατσοµολύβδων» στοµίων υδρορροών και υπερχειλήσεων (σχήµατα 
29 έως 32) 

1. Στις στρώσεις κλίσεις θα πρέπει κατά τη φάση διάστρωσης να τοποθετηθούν µεταλλικά ή 
πλαστικά πουκάµισα (1) µε οριζόντια πλάκα (φλάτζα) (2) για τη διαµόρφωση οπής διόδου του 
λαιµού (3) των ταρατσοµολύβδων (σχήµατα 31, 32) στοµίων υδρορροών. Συγχρόνως, στην 
περιοχή όπου τοποθετείται η οριζόντια πλάκα του ταρατσοµολύβδου, θα πρέπει να µειωθεί το 
πάχος της στρώσης κλίσης κατά 15 mm το ελάχιστο, ώστε όταν τοποθετηθεί αυτό, και κολληθεί 
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ανάµεσα σε δύο ασφαλτικές µεµβράνες να µην υπάρχουν υπερυψωµένα χείλη στην περίµετρο 
της πλάκας, που θα εµποδίζουν την οµαλή ροή του νερού.  

2. Στα ∆ώµατα µε στηθαία, µε µοναδικό στόµιο υδρορροής θα πρέπει να τοποθετείται και στόµιο 
υπερχείλησης. Προς τούτο προβλέπεται όπως και προηγούµενα πουκάµισα για τη 
διαµόρφωση της οπής στη φάση σκυροδέτησης του στηθαίου, ώστε εκ των υστέρων να 
δύναται να τοποθετηθεί το γωνιακό ταρατσοµόλυβδο (σχήµα 34) µε το λαιµό του. Η ροή του 
νερού θα είναι είτε ελεύθερη είτε θα καταλήγει µέσω δοχείου σε στήλη υδρορροής.  

 

3.2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
3.2.1. Ασφαλτικές µεµβράνες απ’ ευθείας επί θερµοµονωτικών υποστρωµάτων 

στην τελευταία προς τα άνω στάθµη ∆ώµατος – Στέγης χωρίς στρώση 
προστασίας - κυκλοφορίας 

Τα θερµοµονωτικά υλικά που θα επιλεγούν θα πρέπει να καλύπτουν τις επόµενες απαιτήσεις: 

1. Να παρουσιάζουν συµβατότητα µε τα υλικά συγκόλλησης των µεµβρανών και τα υλικά 
συγκόλλησης στο υπόστρωµά τους. 

2. Να αντέχουν σε κάθετες εφελκυστικές δυνάµεις που εξασκούνται επί της επιφάνειάς τους (ως 
σύνολο θερµοµόνωση και στεγάνωση) από τις δράσεις του ανέµου ιδίως όταν δεν υπάρχουν 
περιµετρικά στηθαία.  

3. Να αντέχουν σε πρόσθετες µηχανικές στερεώσεις (ως σύνολο θερµοµόνωση και στεγάνωση) 
ιδίως σε ∆ώµατα – Στέγες κλίσης > 5% και οι µηχανικές στερεώσεις να αντέχουν σε 
εφελκυστικές καταπονήσεις που οδηγούν σε απόσπασή τους από το σκληρό υπόστρωµα.  

4. Να αντέχουν σε κάθετες θλιπτικές καταπονήσεις δηλαδή να µην παρουσιάζουν απώλεια 
πάχους µεγαλύτερη του 5% µετρούµενη σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΕΝ 1605 και τις παραγράφους 
3.5 και 4.5 της Τεχνικής Οδηγίας 1.2.1 ΕΕ (βλέπε αναφορά). 

Σηµείωση 

Η διαπίστωση της απώλειας πάχους πραγµατοποιείται σε δοκίµια διαστάσεων αναλόγων του είδους του 
υλικού σε θερµοκρασίες δοκιµίου µέχρις 80οC (χωρίς προστασία) και 60 οC (µε προστασία) για διάρκεια 
επτά ηµερών και προοδευτική αύξηση του φορτίου µέχρις 2000 kg/m2 όταν δεν υπάρχει κυκλοφορία 
κοινού και 4000 kg/m2 όταν υπάρχει.  

5. Να µην επηρεάζονται από τις µετακινήσεις υδρατµών που θα προέλθουν είτε από υγρές 
υποκείµενες στρώσεις είτε από την έντονη υγροµετρία των κάτωθεν του ∆ώµατος χώρων. Στην 
αντίθετη περίπτωση να προστατεύονται µε φράγµα υδρατµών.  

6. Να µην επηρεάζονται από την παρουσία νερού λόγω αστοχίας της στεγανωτικής στρώσης.  

7. Να µην είναι αιτία λόγω µεγάλου πάχους αυτών (υψηλή θερµική αντίσταση) να καταστούν 
ευάλωτες οι επ’ αυτών ασφαλτικές µεµβράνες σε στατικές και δυναµικές διατρήσεις ως και σε 
διολισθήσεις (βλέπε σχετικά και σηµείωση της παραγράφου 2.5 της παρούσης ως και 
παράγραφο 3.7.2 της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ).  

3.2.2. Οµοίως όπως στην προηγούµενη παράγραφο αλλά µε στρώση 
προστασίας κυκλοφορίας 

Τα θερµοµονωτικά υλικά που θα επιλεγούν θα πρέπει να καλύπτουν ορισµένες από τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 3.2.1 και συγκεκριµένα ως προς:  

- την πρώτη απαίτηση ως προς τις περιοχές του ∆ώµατος που είναι απαραίτητη η κόλληση των 
ασφαλτικών µεµβρανών 
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- την τέταρτη έως και την έβδοµη απαίτηση. 

 

4. ΚΥΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΑ 
∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΕΣ 
Σηµείωση: 

Στις κύριες διατάξεις υπάγονται όλες εκείνες που δεν απαιτούν ειδική µέριµνα στην τοποθέτηση και ειδικά 
τεµάχια, ώστε να αποκαθίσταται πλήρως η συνέχεια της στεγάνωσης όπως π.χ. στα στηθαία, στις δίεδρες και 
τρίεδρες γωνίες, στις διελεύσεις αγωγών, στις καταλήξεις της στεγάνωσης όταν δεν υπάρχουν στηθαία, στους 
αρµούς διαστολής του κτιρίου, στις ανετραµµένες δκούς, στις στερεώσεις ιστών και διαφόρων συσκευών και 
µηχανηµάτων. 
 

4.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Θα πρέπει να υποδείξει τις εργασίες στεγανοποίησης και θερµοµόνωσης που έχει 
πραγµατοποιήσει µε επιτυχία κατά την τελευταία πενταετία, ώστε ο Εργοδότης να δύναται να κρίνει 
για την εµπειρία του σε παρόµοια έργα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώσει ότι: 

1. ∆ιαθέτει: 

• Εµπειρία και εξειδικευµένα συνεργεία για την εφαρµογή ασφαλτικών µεµβρανών και 
θερµοµονωτικών στρώσεων. 

• Τον απαραίτητο εξοπλισµό, χειρός, µηχανοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, αυτοφερόµενα 
µηχανήµατα, ανυψωτικά, κλίβανους και συσκευές στρώσης θερµής ασφάλτου και συσκευές 
µε πολλαπλά φλόγιστρα. 

• Τα απαραίτητα µέσα για την αποτελεσµατική προστασία των µη αποπερατούµενων 
εργασιών από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεµο, τραυµατισµό. 

2. Είναι πλήρως ενήµερος των άρθρων της παρούσης ΠΕΤΕΠ ως και της αντίστοιχης 03-06-02-01 
και ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα κατασκευαστικά σχέδια. 

3. Θα προσκοµίσει δείγµατα υλικών που προτείνει να τοποθετηθούν στο έργο, συνοδευόµενα µε 
επίσηµα εργαστηριακά πιστοποιητικά για όσα από αυτά απαιτούνται από τις δύο ως άνω 
ΠΕΤΕΠ και για όσα ο Εργοδότης του ζητήσει επιπλέον. 

4. Θα κατασκευάσει επί τόπου του έργου δείγµατα εργασιών για το κανονικό τµήµα του ∆ώµατος 
ως και για τα ειδικά σηµεία του έργου όπως π.χ. δίεδρες και τρίεδρες γωνίες, καταλήξεις των 
στρώσεων στα στόµια υδρορροών, στους αρµούς διαστολής στις καταλήξεις ∆ωµάτων – 
Στεγών χωρίς στηθαία περιλαµβανοµένων και των εργασιών θερµοµονώσεων και µηχανικών 
στερεώσεων. 

5. Θα συντονίζει τις εργασίες του µαζί µε τα άλλα συνεργεία των οποίων οι εργασίες θα πρέπει να 
προηγηθούν ή να ακολουθήσουν, ώστε να µην παρουσιασθούν εµπόδια, καθυστερήσεις και 
κακοτεχνίες στην αλληλοδιαδοχή των εργασιών. 

6. Θα παραδώσει το έργο στεγάνωσης και θερµοµόνωσης πλήρως περαιωµένο, 
περιλαµβανοµένης και της προστατευτικής στρώσης χαλίκων, όταν δεν είναι 
αυτοπροστατευόµενες οι ασφαλτικές µεβράνες της τελευταίας προς τα άνω στρώσης. 

7. Στην περίπτωση διαβροχής των στρώσεων από αµέλεια προστασίας αυτών, να δηλώσει ότι  θα 
συνεχίσει τις εργασίες για τήρηση του χρονοδιαγράµµατος χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, µε την 
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προµήθεια και τοποθέτηση των υλικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.9.4. ως και για την 
αντικατάσταση των θερµοµονωτικών υλικών που έχουν διαβραχεί. 

8. ∆έχεται να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της στεγάνωσης σε ∆ώµατα 
µε στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση µε διατήρηση για πέντε ηµέρες επί του ∆ώµατος 
σταθερής στάθµης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σηµείο των στρώσεων, πριν 
από την τοποθέτηση της προβλεπόµενης προστατευτικής στρώσης χαλίκων, µε σύγχρονη 
προσωρινή σφράγιση των στοµίων υδρορροών. 

 

4.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
∆ΩΜΑΤΟΣ - ΣΤΕΓΗΣ 
Ο Ανάδοχος κατασκευής των σκληρών υποστρωµάτων του ∆ώµατος όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1 της παρούσης, περιλαµβανοµένων και των κατακόρυφων υποστρωµάτων 
(στηθαία) οφείλει να συνεργάζεται πλήρως µε τον Ανάδοχο των στεγανώσεων και θερµοµονώσεων 
ιδίως όταν πρόκειται να κατασκευασθεί στρώση κλίσης επι  θερµοµονωτικού υποστρώµατος. Θα 
πρέπει να τηρεί επακριβώς τα κατασκευαστικά σχέδια τόσο για τις προβλεπόµενες  κλίσεις όσο και 
τις ανοχές επιπεδότητας (παράγραφος 3.11 της παρούσης). 

Ειδικά για τα ολόσωµα από οπλισµένο σκυρόδεµα στηθαία, θα πρέπει να τηρούνται επακριβώς τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1.6 της παρούσης σχετικά µε τους προβλεπόµενους εγκάρσιους 
αρµούς διαστολής και τους επιπλέον κατά µήκος οπλισµούς παραλαβής θερµοκρασιακών 
µεταβολών. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και οι τοποθετήσεις των πουκαµίσων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.17 της παρούσης. 
 

4.3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
4.3.1. Σε σκληρά υποστρωµάτα 

Πρέπει να έχει παρέλεθει ένας χρόνος στεγνώµατος από 8 ηµέρες µέχρις τρεις εβδοµάδες ανάλογα 
την εποχή και µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει λάβει όλα τα προστατευτικά µέτρα για την 
αποφυγή της διαβροχής τους. 

Εγκλωβισµός υγρασίας στο υπόστρωµα πρέπει πάντοτε να αποφεύγεται εκτός εάν προηγηθούν οι 
ειδικές στρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.9.4. της παρούσης για την αποµάκρυνση 
της υγρασίας. 

4.3.2. Σε θερµοµονωτικά υποστρώµατα 

Η έναρξη εργασιών πρέπει να γίνεται συγχρόνως µε την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης, ώστε 
πάντοτε η τελευταία να βρίσκεται προστατευόµενη από την στεγάνωση. 
 

4.4. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
4.4.1. Κατεύθυνση τοποθέτησης των µεµβρανών ως προς την κλίση του 

∆ώµατος 

∆ύναται να είναι: 

• ή παράλληλη µε την κλίση 

• ή κάθετη µε την κλίση 

Σηµείωση: 
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1. Μεταξύ των δύο προτιµότερη είναι η δέυτερη αλλά για κλίσεις µεγαλύτερες του 1%, όπου τότε δεν 
υπάρχει ο κίνδυνος να παραµένει νέρο στις ενώσεις από το δηµιουργούµενο µεγάλο πάχος στις 
επικαλύψεις µε συνέπειες τη ρηγµάτωση της µεµβράβης, από τις εναλασσόµενες καταστάσεις ύγρανσης-
ξήρανσης της επιφάνειας (περιοχή Α του σχήµατος 35), όταν δεν υπάρχει στρώση προστασίας. 

Το φαινόµενο επιτείνεται όταν στην περιοχή Α του σχήµατος µε την πάροδο του χρόνου έχει συγκρατηθεί 
και λεπτό χώµα όπου εκεί αναπτύσσονται και φυτικοί µικροοργανισµοί, οι οποίοι µε την χηµική τους 
δράση βοηθάνε το φαινόµενο της ρηγµάτωσης µε τις επιδράσεις τους σε αυτή τούτη την άσφαλτο. 

Ένας δεύτερος λόγος που συνιστάται η δεύτερη κατεύθυνση είναι ότι η ροή του νερού επηρεάζει λιγότερο 
τις συγκολλήσεις µεταξύ των φύλλων, από του ότι επηρεάζει η ροή του νερού τις συγκολλήσεις όταν οι 
µεµβράνες τοποθετούνται παράλληλα µε την κλίση. 

1. Παρόµοιο φαινόµενο της συγκράτησης νερού στις ως άνω υπερυψώσεις µε τις αναφερόµενες συνέπειες 
θα παρουσιασθεί όταν για λόγους εξασφάλισης των συγκολλήσεων προστεθεί ενισχυτική λωρίδα σε 
στεγανώσεις µε µια ασφαλτική µεµβράνη (βλέπε σχήµα 36). 

4.4.2. Επικαλύψεις µεµβρανών µεταξύ τους 

− Στις µεµβράνες οξειδωµένης ασφάλτου οι κατά µήκος ενώσεις επικαλύπτονται κατά 10 cm και η 
κατά πλάτος αρµοί (κατάληξη ρολού) κατά 15 cm. 

− Στις ελαστοµερείς ή πλαστοµερείς µεµβράνες οι επικαλύψεις είναι αντίστοιχα 8 και 15. 

− Μεταξύ των ρολών οι κατά πλάτος αρµοί δεν πρέπει να συµπίπτουν (βλέπε σχήµατα 37 και 38). 

4.4.3. Συγκολλήσεις µεταξύ των µεµβρανών 

1. Με θερµή άσφαλτο 

Όταν κυρίως πρόκειται για µεµβράνες οξειδωµένης ασφάλτου όπου τότε θα πρέπει η 
θερµοκρασία τήξης της ασφάλτου στον ειδικό κλίβανο να είναι < 200 ± 20 ο C χωρίς να 
υπερβαίνει τους 260 ο C. 

2. Με χρήση φλογίστρου 

Το φλόγιστρο προπανίου που θα χρησιµοποιηθεί για τις µεταξύ τους συγκολλήσεις πρέπει να 
είναι ενός ακροφυσίου. Η κόλληση πραγµατοποιείται όταν η φλόγα αρχίζει να κυανίζει. 

Μετά την αλληλοεπικάλυψη των µεµβρανών, η κολληµένη λωρίδα πιέζεται µε ένα θερµασµένο 
µε το φλόγιστρο µυστρί. 

3. Συγκόλληση µεταξύ  των µεµβρανών όταν έχουν αυτοπροστασία ψηφίδων 

Η λωρίδα µε ψηφίδες επί της οποίας θα επικολληθεί άλλη µεµβράνη, θα πρέπει µε την 
βοήθεια φλογίστρου και µε πίεση µε µυστρί, να εισέλθουν οι ψηφίδες στην µάζα της 
ασφάλτου, ώστε να καταστεί δυνατή η κόλληση. 

4. Συγκόλληση µεταξύ µεµβρανών όταν διαθέτουν αυτοκόλλητη ακραία λωρίδα 

Αφαιρείται το σιλικονούχο χαρτί ή η µεµβράνη πολυαιθυλενίου που προστατεύει την λωρίδα 
στην φάση εφαρµογής των µεµβρανών. Μετά την αυτοκόλληση θερµαίνεται η άνω επιφάνεια 
των λωρίδων µε φλόγιστρο για να ενισχυθεί η κόλληση σε βάθος, και συµπιέζεται µε 
θερµασµένο µε φλόγιστρο µε µυστρί. 
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4.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΚΛΙΣΗΣ < 5% 
(Αναφορά στα 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3) 

Ανάλογα του αν υπάρχει ή όχι στρώση που να συγκρατεί τις µεµβράνες από υφαρπαγή από τον 
άνεµο, τοποθετούνται: 

− Κατά τον ανεξάρτητο τρόπο (χωρίς κόλληση µε το υπόστρωµα). 

− Κατά ηµιανεξάρτητο τρόπο (σηµειακή ή διακοπτόµενη γραµµική κόλληση). 

Κατά την τοποθέτηση των µεµβρανών, θα πρέπει να µην συµπίπτουν οι αρµοί των ρολών (σχήµα 
37), ούτε να δηµιουργούνται τοπικές γωνιακές υπερυψώσεις (σχήµα 38). 

Στην κατηγορία των σκληρών υποστρωµάτων υπάγονται τα αναφερόµενα στις παραγράφους 
3.1.2, 3.1.4 και 3.1.5 της παρούσης. 

Ειδικά για την στρώση κλίσης της 3.1.5 ισχύουν οι περιορισµοί της παραγράφου 3.1.5-6 όπου 
απαιτείται η προηγούµενη γεφύρωση των αρµών της στρώσης κλίσης. 

4.5.1. Τοποθέτηση κατά ανεξάρτητο τρόπο σε βατά και µη βατά δώµατα 

Πραγµατοποιείται µε την παρεµβολή µεταξύ της µεµβράνης και του σκληρού υποστρώµατος, µιας 
στρώσης ανεξαρτητοποίησης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.9.2 της παρούσης και όπως 
σηµειούται µε ένδειξη (2) στα σχήµατα 39 έως 44. 

Η τοποθέτηση αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχει: 

− Στρώση προστασίας (χαλίκια) όπως στα σχήµατα 39 έως 42. 

− Στρώση κυκλοφορίας επί στρώσεως χαλικιών ή επί εδρανών (σχήµατα 43,44) 

Στην περίπτωση δεύτερης ασφαλτικής µεµβράνης αυτή κολλιέται µε φλόγιστρο επί της πρώτης. 

4.5.2. Τοποθέτηση κατά ανεξάρτητο τρόπο σε υγρό σκληρό υπόστρωµα 

Παρεµβάλλεται µεταξύ της στρώσης ανεξαρτητοποίησης (ένδειξη 2) και του υποστρώµατος ειδική 
ασφαλτική µεµβράνη όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2.9.4-1) της παρούσης. 

4.5.3. Τοποθέτηση κατά τον ηµιανεξάρτητο τρόπο σε µη βατά δώµατα 

4.5.3.1. Σηµειακή κόλληση µε θερµή άσφαλτο 

Πρόκειται για την περίπτωση που δεν υπάρχει στρώση προστασίας όπου τότε χρησιµοποιούνται 
ασφαλτικές µεµβράνες µε αυτοπροστασία (βλέπε παράγραφο 2.7 της παρούσης). 

Παρόµοια τοποθέτηση, πραγµατοποιείται µε την παρεµβολή διάτρητου φύλλου (παράγραφος 
2.9.3-1 ή 2.9.3-2) το οποίο κολλιέται µε θερµή άσφαλτο στο σκληρό υπόστρωµα αφού 
προηγούµενα ασταρωθεί η επιφάνειά του µε ψυχρή άσφαλτο (παράγραφος 2.13 της παρούσης) 
συγχρόνως δε κολλιέται και η πρώτη ασφαλτική µεµβράνη (σχήµα 45) ή η µοναδική (σχήµα 46). 

Στην περίπτωση ύπαρξης δεύτερης ασφαλτικής µεµβράνης, αυτή κολλιέται µε φλόγιστρο στην 
πρώτη. 

4.5.3.2. Με χρησιµοποίηση ειδικών αυτοκολλούµενων ελαστοµερών ασφαλτικών 
µεµβρανών (παραγ. 2.9.3-2 και 2.9.3-3) 

Παρόµοιες µεβράνες έχουν την δυνατότητα να αυτοκολλούνται σηµειακά ή διακοπτόµενα γραµµικά 
και να αυτοκολλούνται κατά τις επικαλύψεις σε σκληρό υπόστρωµα που έχει ασταρωθεί µε ψυχρή 
άσφαλτο (παραγ. 2.13 της παρούσης). 

(σχήµατα 47 και 48). 
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4.5.4. Τοποθέτηση κατά ηµιανεξάρτητο τρόπο σε υγρό σκληρό υπόστρωµα 

Αντικαθίσταται το διάτρητο φύλλο των σχηµάτων 45 και 46 µε διάτρητη ασφαλτική µεµβράνη µε 
ένδειξη (9.1) του σχήµατος 49, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2.9.4-2) της παρούσης. 
 

4.6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΣΗΣ < 5% 
4.6.1. Τοποθέτηση κατά του ανεξάρτητο τρόπο σε βατά και µη βατά δώµατα 

Παρεµβάλλεται µεταξύ του θερµοµονωτικού υποστρώµατος και της ασφαλτικής µεµβράνης το 
ειδικό υαλοπίληµα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.9.5-2 της παρούσης (µε ένδειξη 16 στα 
σχήµατα 50 έως 53 και 58 έως 61). 

4.6.2. Τοποθέτηση µε πλήρη πρόσφυση σε µη βατά δώµατα όταν δεν υπάρχει 
στρώση προστασίας (π.χ. χαλίκια)  

(σχήµατα 54 και 55) 

Η ασφαλτική µεµβράνη επικολλάται στο θερµοµονωτικό υπόστρωµα µε θερµή άσφαλτο σε 
ποσότητα 1,3 Kg/m2 ή µε χρήση φλογίστρου, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις για τα υλικά 
θερµοµόνωσης που αναφέρονται στα σχήµατα 54 έως 57. 

4.6.3. Τοποθέτηση κατά τον ηµιανεξάρτητο τρόπο σε µη βάτα δώµατα όταν 
δεν υπάρχει στρώση προστασίας 

Παρόµοια τοποθέτηση πραγµατοποιείται µόνο όταν χρησιµοποιούνται ειδικές αυτοκολλούµενες 
ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες µε τις οποίες πραγµατοποιείται σηµειακή ή διακοπτόµενη 
γραµµική κόλληση και αυτοκόλληση κατά τις επικαλύψεις όπως αναφέρονται στις παραγράφους 
2.9.3-3 και 2.9.3-4 της παρούσης και όπως σηµειούνται στα σχήµατα 56 και 57. 
 

4.7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΠΟΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ 
ΚΛΙΣΗΣ < 5% 
Βλέπε σχετικά σχήµατα 39 έως 61 σε συνδυασµό µε τα αναγραφόµενα σε αυτά υποµνήµατα για τις 
ασφαλτικές µεµβράνες και τα θερµοµονωτικά υλικά, και σε συνδυασµό µε το επόµενο γενικό 
υπόµνηµα αναφορικά µε τις διάφορες στρώσεις που είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν και να 
εφαρµοσθούν στα δώµατα, ώστε να είναι αποτελεσµατική η στεγάνωσή τους. 
 

4.8. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΣΤΕΣ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΟΧΗ 
4.8.1. Πρώτη περίπτωση 

Εφαρµόζεται η διάταξη του σχήµατος 42 χωρίς την στρώση 4, η οποία αντικαθίσταται µε τις 
αυτοκόλλητες προστατευτικές πλάκες της παραγράφου 2.16.2, που τοποθετούνται κατά την 
διαγώνιο, όπου µε ένδειξη (2) σηµειούται στο σχήµα 63, επί των οποίων δύνανται να 
τοποθετηθούν οι στρώσεις κυκλοφορίας του εξώστη. 

4.8.2. ∆εύτερη περίπτωση 

Χρησιµοποιούνται οι ειδικές αυτοκόλλητες ελαστοµερείς µεµβράνες της παραγράφου 2.16.1, που 
τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχήµατα 62 έως 66 σε συνδυασµό πάντοτε µε τις αυτοκόλλητες 
προστατευτικές πλάκες της παραγράφου 2.16.2. 
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Επί των πλακών αυτών χωρίς άλλη ενδιάµεση στρώση ανεξαρτητοποίησης τοποθετούνται οι 
πλακοστρώσεις κυκλοφορίας (πλακίδια, πλάκες µαρµάρου, όχι όµως µωσαικά επί τόπου 
κατασκευαζόµενα δάπεδα). 
 

4.9. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ – ΚΗΠΩΝ 
(Σχήµατα 67 έως 72) 

Το βασικό χαρακτηριστικό των στρώσεων ∆ωµάτων – Κήπων είναι: 

− Η διάταξη φίλτρου και αποστράγγισης νερών και η αποτελεσµατικότητά της (βλέπε σχετικά και 
σηµείωση της παραγράφου 2.15.3 της παρούσης). 

− Η αντοχή των ασφαλτικών µεµβρανών στις χηµικές επιδράσεις των ριζιδίων όταν δεν υπάρχει 
σκληρή στρώση προστασίας όπως στο σχήµα 72. 

4.9.1. Πρώτη διάταξη  

(σχήµατα 67 έως 70) 

1. Στρώση φιλτραρίσµατος και αποστράγγισης αποτελούµενη από τις στρώσεις µε ενδείξεις (12) 
και (13) των ως άνω σχηµάτων όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.15.2-1 και 2.15.2-2 της 
παρούσης. 

2. Ασφαλτικές µεµβράνες όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.15.1 

4.9.2. ∆εύτερη διάταξη 

(σχήµατα 71 και 72) 

1. Στρώση φιλτραρίσµατος και αποστράγγισης αποτελούµενη από το φίλτρο της παραγράφου 
2.15.2-3 σε συνδυασµό µε στρώση χαλίκων ελαχίστου πάχους 30 cm. 

2. Ασφαλτικές µεµβράνες όπως προηγούµενα και στην περίπτωση που προβλέπεται σκληρή 
στρώση προστασίας όπως στο σχήµα 60. 

4.9.3. Θερµοµονωτική στρώση 

∆ύνανται να χρησιµοποιηθούν τα υλικά: 

1. Άκαµπτες πλάκες αφρώδους πολυουρεθάνης µε επιφανειακή επένδυση και στις δύο όψεις 
υαλοπιλήµατος. 

2. Άκαµπτες πλάκες περλίτου ενισχυµένες µε συνθετικές ίνες και συνθετικό υλικό συγκόλλησης. 

3. Πλάκες διογκωµένου γυαλιού. 
 

4.10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
∆ΩΜΑΤΩΝ – ΣΤΕΓΩΝ ΚΛΙΣΗΣ >5% 
Αναφορά στο 1.4.4. 

4.10.1. Γενικά 

1. ∆ώµατα – Στέγες µε πολλά επίπεδα, διαφορετικών κλίσεων µεγαλύτερων πάντοτε του 5%. 

Το είδος της στεγανωτικής στρώσης καθορίζεται απ’ αυτή που τοποθετείται στο επίπεδο µε την 
µεγαλύτερη κλίση. 

2. ∆ιάδροµοι για επίσκεψη προς συντήρηση στεγανωτικής στρώσης και των εξαρτηµάτων αυτής. 
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Σε ∆ώµατα – Στέγες κλίσης ≤ 50% πρέπει να προβλέπονται δυνατότητες στερέωσης 
διαδρόµων για επιδιορθώσεις των στεγανωτικών υλικών και των εξαρτηµάτων τους. 

3. Κλίσεις ∆ωµάτων – Στεγών όπου απαιτείται συχνή επίσκεψη συνεργείων συντήρησης επ’ 
αυτών εγκαταστάσεων. 

Πρέπει να περιλαµβάνονται µεταξύ 5% και 7%. Οι αυτές κλίσεις και στους διαδρόµους 
προσπέλασης. 

4.10.2. Τρόποι τοποθέτησης των ασφαλιστικών µεµβρανών 

∆εδοµένου ότι δεν δύναται λόγω κλίσης να συγκρατηθεί στρώση προστασίας (π.χ. χάλικες). Οι 
ασφαλτικές µεµβράνες που δύνανται να χρησιµοποιηθούν είναι αυτές µε αυτοπροστασία (παραγ. 
2.7.2) είτε µεταλλική είτε κεραµικών κόκκων, οι οποίες τοποθετούνται κατά τον ηµιανεξάρτητο 
τρόπο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5.3 και όπως σηµειούται στα σχήµατα 45 έως 48 
(όπου δίδονται και οι διάφοροι τύποι των ασφαλιστικών µεµβρανών) ως και στο σχήµα 73. 

1. Περιορισµοί ως προς τα µήκη των φύλλων των ρολών ανάλογα της κλίσης 

Η δεύτερη προς τα άνω ασφαλτική µεµβράνη ή η µοναδική (όταν η στεγάνωση 
πραγµατοποιείται µε µια µεµβράνη) δεν µπορεί να έχει µήκος µεγαλύτερο των  

− 10 m για κλίσεις ≤ 100% 

− 7 m για κλίσεις > 100% 

2. Μηχανικές στερεώσεις των καταλήξεων των φύλλων των ρολών 

Χρησιµοποιούνται µηχανικές στηρίξεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.4 και όπως 
σηµειούται στα σχήµατα 73 έως 76 µε αποστάσεις στερεώσεων όχι µεγαλύτερες των 20 cm. 

3. Απόσταση του άξονα των στερεώσεων από τις ακραίες καταλήξεις των φύλλων των ρολών. 

Όπως σηµειούται στο σχήµα 74. 
 

4.11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
Βλέπε σχετικά παράγραφο 3.8 της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ και τα σχετικά σχήµατα 3 έως 8 της ιδίας 
ΠΕΤΕΠ. 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΑ 
∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΕΣ 
 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Στις ειδικές διατάξεις τοπόθετησης ασφαλτικών µεµβρανών υπάγονται όλες εκείνες για τις οποίες 
απαιτούνται: 

- να προστεθούν ειδικά τεµάχια µεµβρανών (οξειδωµένων ή ελαστοµερών) για την 
αποκατάσταση της συνέχειας της στεγάνωσης ή την αποφυγή ρηγµάτωσης αυτής. 

- να συγκρατηθούν οι µεµβράνες από υφαρπαγή (ιδίως όταν δεν υπάρχουν στηθαία) ή από 
ολίσθηση. 

- να προστατευθούν από µηχανικές φθορές. 
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- να είναι οµαλή η απορροή των νερών χωρίς κινδύνους διαπότισης των στρώσεων του 
∆ώµατος. 

- να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ρηγµάτωσης ή διάτρησης από µηχανικές καταπονήσεις των 
υποστρωµάτων ή από στηρίξεις στο ∆ώµα κιγκλιδωµάτων, ιστών, µηχανηµάτων, συσκευών. 

 

5.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕ∆ΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 
Οι κύριες διατάξεις τοποθέτησης των µεµβρανών όπως αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο 4 της παρούσης, διακόπτονται στις δίεδρες γωνίες που δηµιουργούνται από την 
παρουσία περιµετρικών ολόσωµων στηθαίων ή από υπερκατασκευές επί του ∆ώµατος. 

Η συνέχεια τους αποθίσταται µε την τοποθέτηση λωρίδων ασφαλτικών µεµβρανών υπό γωνία 
ορθή ή αµβλεία όπως σηµειούται στα σχήµατα 77 έως 87, πάντοτε σε µήκη ίσα προς το πλάτος 
των ρολών (βλέπε σχήµα 78). Η τοποθέτηση υπό ορθή γωνία επιτρέπεται µόνο στις ελαστοµερείς 
ή πλαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες. 

Το κατακόρυφο τµήµα των µεµβρανών κολλιέται πλήρως µε θερµή άσφαλτο ή µε φλόγιστρο στην 
επιφάνεια από Ο.Σ. του στηθαίου αφού προηγούµενα ασταρωθεί µε ψυχρή άσφαλτο (παράγρ. 
2.13). 

Στην περίπτωση όπου η θερµοµόνωση τοποθετείται και στο κατακόρυφο τµήµα όπως στο σχήµα 
87 (για την αποφυγή θερµικών γεφυρών) οι µεµβράνες κολλιούνται επί του θερµοµονωτικού 
υποστρώµατος µε θερµή άσφαλτο εφ’ όσον υπάρχει συµβατότητα µεταξύ των δύο υλικών (βλέπε 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα σχήµατα 50 έως 53). 

Όταν το στηθαίο δεν διαθέτει νεροσταλάκτη όπως στα σχήµατα 77 έως 87, η άνω κατακόρυφη 
κατάληξη των µεµβρανών πρέπει να εξασφαλίζεται σύµφωνα µε τα σχήµατα 2 έως 6 όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.12 της παρούσης. 
 

5.3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΕ∆ΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 
Μετά την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης των µεµβρανών στις δίεδρες γωνίες, προστίθεται στις 
σχηµατιζόµενες τρίεδρες γωνίες τα ειδικά τεµάχια όπως σηµειούνται στα σχήµατα 88 έως 93, 
σύµφωνα µε τις φάσεις που αναφέρονται σε αυτά. 
 

5.4. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΣΤΗΘΑΙΑ 
(Σχήµατα 94 έως 110) 

Όπως και στην παράγραφο 4.5 της παρούσης οι τοποθετήσεις των ασφαλτικών µεµβρανών στις 
καταλήξεις ∆ωµάτων - Στεγών, διαφοροποιούνται ανάλογα: 

- του υποστρώµατος (σκληρό ή θερµοµονωτικό) 

- της ύπαρξης ή όχι στρώσης προστασίας, όπου στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις συγκράτησης αυτής. 

Επί πλέον διαφοροποιούνται ανάλογα: 

- της κλίσης της στέγης 

- των διατάξεων προστασίας των περιµετρικών φερόντων στοιχείων του ∆ώµατος - Στέγης µετά 
των τοιχών πληρώσεως, από τη ροή των νερών (τοποθέτηση νεροσταλάκτη, οριζόντιας 
υδρορροής - προεξοχή στέγης). 
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- της ανάγκης περιορισµού των θερµικών γεφυρών και των γραµµικών θερµικών απωλειών 
µεταξύ των στοιχείων του ∆ώµατος - Στέγης και των στοιχείων του κελύφους που καταλήγουν 
στο ∆ώµα. 

Στα σχήµατα 94 έως 110 δίδονται ενδεικτικά παραδείγµατα τοποθέτησης των µεµβρανών στις 
καταλήξεις των ∆ωµάτων µε ή χωρίς στρώση προστασίας, σε σκληρά ή θερµοµονωτικά 
υποστρώµατα ανάλογα της κλίσης. Στην περίπτωση κλίσης µεγαλύτερης του 5% θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.10 της παρούσης. 
 

5.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΦΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΥΚΙΑ ∆ΩΜΑΤΩΝ - ΣΤΕΓΩΝ  
(Σχήµατα 111 έως 122) 

Όπως και στις δίεδρες γωνίες, οι κύριες διατάξεις τοποθέτησης των µεµβρανών διακόπτονται στις 
σχηµατιζόµενες γωνίες από τα επίπεδα των στεγών, ανεξάρτητα εάν οι γωνίες είναι αµβλείες ή 
ορθές. Πάντοτε η γωνία των κορφιάδων και των λουκιών που σχηµατίζονται από δύο επίπεδα 
∆ώµατος - Στέγης, µετά την τοποθέτηση των ασφαλτικών µεµβρανών θα πρέπει να προστατεύεται 
από µεταλλικό έλασµα ελάχιστης πλευράς γωνίας του, 15 cm. Στην περίπτωση κλίσης µεγαλύτερης 
του 5% θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.10 της παρούσης. 
 

5.6. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΣΤΟΥΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
(Σχήµα 123) 

Ανεξάρτητα εάν οι ασφαλτικές µεµβράνες τοποθετούνται σε θερµοµονωτικό ή σκληρό υπόστρωµα, 
πρέπει να προηγείται η κατασκευή τοπικής στρώσης κλίσης προς τα ανάντη του καπναγωγού ή 
του τοίχου από γαρµπιλοσκυρόδεµα, ώστε να δύνανται τα νερά να αποκλίνουν αριστερά - δεξιά 
(βλέπε ένδειξη 35 σχήµατος 123). 

Η τοποθέτηση των µεµβρανών, ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως στις δίεδρες γωνίες µε τοπικές 
ενισχύσεις στις τρίεδες (βλέπε σχήµατα 77 έως 93).  
 

5.7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΑΡΜΟΥΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ∆ΩΜΑΤΩΝ - ΣΤΕΓΩΝ 
(Σχήµατα 124 έως 140) 

Οι αρµοί διαστολής στα ∆ώµατα - Στέγης είναι συνέχεια των αρµών διαστολής του κτιρίου ή 
προκύπτουν κατόπιν µελέτης µόνο για τον τελευταίο όροφο του κτιρίου. 

Εκτός των αρµών που δηµιουργούνται για να αποφευχθούν οι θερµοκρασιακές καταπονήσεις του 
κτιρίου, προβλέπονται και αρµοί τάσεων του κτιρίου στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος 
διαφορικών καθιζήσεων του κτιρίου. 

Η αντιµετώπιση από στεγανωτικής πλευράς των ως άνω αρµών στην περίπτωση των ασφαλτικών 
µεµβρανών πραγµατοποιείται: 

- είτε µε παρεµβολή ανάµεσα στις στρώσεις της στεγάνωσης ειδικής ασφαλτικής µεµβράνης 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.11.-1 της παρούσης σε συνδυασµό αφρώδες κυλινδρικό 
κορδόνι (παράγρ. 2.11.-2) σύµφωνα µε τα σχήµατα 124 έως 136. 

- είτε µε παρεµβολή των «φτερών» των ειδικών προκατασκευασµένων διατοµών από 
NEOPRENE ανάµεσα στις δύο ασφαλτικές µεµβράνες σύµφωνα µε τα σχήµατα 137 έως 140. 
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- Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να προετοιµάζονται τα χείλη του αρµού του σκληρού 
υποστρώµατος όπως στο σχήµα 124 ή εφ’ όσον προβλέπεται θερµοµόνωση σύµφωνα µε το 
σχήµα 125. 

Η παρεµβολή της ειδικής ασφαλτικής µεµβράνης µε ένδειξη (9) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
σχήµατα 126 έως 135, η οποία τοποθετείται σε σχήµα V εντός της τριγωνικής εγκοπής του αρµού 
και προστατεύεται από δίπλωση µε την ενσωµάτωση στην εγκοπή αφρώδους κυλινδρικού 
κορδονίου (17) σε συνδυασµό µε ασφαλτική µάστιχα. 

- Στη δεύτερη περίπτωση (σχήµατα 137 έως 140) θα πρέπει το πλάτος του αρµού να είναι τέτοιο 
ώστε να δύναται να τοποθετηθεί σε αυτό το κεντρικό τµήµα της διατοµής NEOPRENE και 
συγχρόνως να επιτρέπει τις παραµορφώσεις του, για την παραλαβή των αυξοµειώσεων του 
αρµού. 

 

5.8. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΜΟΥ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΩΜΑ 
Πραγµατοποιείται µε κάλυψη του αρµού µε ειδικό ελατηριωτό χαλυβδόφυλλο διατοµής ικανής να 
παραλαµβάνει τις µετακινήσεις του αρµού, πάντοτε µε παρεµβολή του αφρώδους κυλινδρικού 
κορδονίου (17) και σφράγιση µε ασφαλτική µαστίχα συµβατή µε το θερµοµονωτικό υλικό του 
αρµού, όπως στα σχήµατα 141 και 142. 
 

5.9. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ Υ∆ΡΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΑΘΕΤΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΩΜΑΤΑ 
(Σχήµατα 143 έως 148) 

Και για τα στόµια υδρορροών και για τις διελεύσεις των αγωγών από τα ∆ώµατα - Στέγες, η 
στεγανωτικη εξασφάλιση επιτυγχάνεται µόνο όταν υπάρχει µια µεταλλικη πλάκα (φλάτζα) άκαµπτα 
συνδεδεµένη µε τους σωλήνες των υδρορροών ή µε σωλήνες πουκάµισα για τις εκ των υστέρων 
διελεύσεις αγωγών, οι οποίες πλάκες κολλιούνται µε θερµή άσφαλτο ανάµεσα στις δύο ασφαλτικές 
µεµβράνες της στεγάνωσης. 

5.9.1. Στόµια υδρορρροών σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού 

Τα στόµια υδρορροών ή τα στόµια υπερχειλήσεων (τα τελευταία υποχρεωτικά πρέπει να 
τοποθετούνται όταν στο ∆ώµα υπάρχει µια και µοναδική υδρορροή) διαµορφούνται σύµφωνα µε τα 
σχήµατα 31, 32, 34, από φύλλο µολύβδου πάχους τουλάχιστον 3 mm ή από φύλλα ανοξείδωτου 
χάλυβα (πλάκα και σωλήνας πουκάµισο) ή από πλαστικά υλικά (συνήθως µε διπλά τοιχώµατα) και 
πλάκα (φλάτζα) από NEOPRENE. 

Η τοποθέτηση των στοµίων υδρορροών µε τους λαιµούς (κατακόρυφους ή πλάγιους) που θα 
συνδεθούν µε τις στήλες υδρορροών, προϋποθέτει ότι: 

1 Θα έχει τοποθετηθεί µεταλλικός ή πλαστικός σωλήνας (πουκάµισο) επί του ξυλοτύπου στη θέση 
του στοµίου και ύψους ίσο µε το πάχος των στρώσεων επί της φέρουσας πλάκας. Η διάµετρος 
του πουκάµισου θα είναι τέτοια, ώστε να δύναται να θερµοµονωθεί ο λαιµός του στοµίου (εφ’ 
όσον απαιτείται από την Τ.Π. του έργου). 

2 Θα διαµορφωθεί κατάλληλα το υπόστρωµα όπου θα τοποθετηθεί η πλάκα του στοµίου ώστε να 
µη δηµιουργηθεί τοπική υπερύψωση των ασφαλτικών µεµβρανών στην περιοχή του στοµίου 
(σχήµατα 29 και 30). 

3 Θα έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της πρώτης ασφαλτικής µεµβράνης και των σχετικών 
στρώσεων που πρέπει να προηγούνται αυτής. 
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4 Στην περίπτωση ανεξάρτητης τοποθέτησης της στεγάνωσης, η παρεµβαλλόµενη στρώση 
ανεξαρτοποίησης θα σταµατά σε ακτίνα 50 cm από το κέντρο της οπής και θα επικολλάται 
τοπικά στρογγυλλοτεµάχια ασφαλτικής µεµβράνης µε θερµή άσφαλτο επί του υποστρώµατος ή 
η πρώτη µεµβράνη θα τοποθετείται µε πλήρη πρόσφυση στο υπόστρωµα και σε επιφάνεια 
ακτίνας όπως προηγούµενα αναφέρεται (σχήµατα 143,144). 

5 Θα προβλεφθούν διπλά στόµια υδρορροών το καθένα µε την πλάκα του και το λαιµό του όταν 
προβλέπεται στρώση κυκλοφορίας σε βατά για το κοινό ∆ώµατα. Η πλάκα του άνω στοµίου θα 
εδράζεται είτε στη στρώση χαλίκων, είτε στη στρώση γαρµπιλοσκυροδέµατος που θα 
κατασκευασθεί επ’ αυτής, όταν πρόκειται να τοποθετηθεί πλακόστρωση, ως στρώση 
κυκλοφορίας. Με το κάτω στόµιο εξασφαλίζεται όπως προηγούµενα η στεγάνωση στο επίπεδο 
των µεµβρανών (βλέπε προηγούµενες παραγράφους 1, 2, 3). Ο λαιµός του άνω στόµιου θα 
έχει διάµετρο τέτοια, ώστε να εισχωρεί στο λαιµό του κάτω (βασικού) στόµιου, θα φέρει δε οπές 
ή σχισµές στο ύψος της στρώσης των χαλίκων, ώστε να δύναται να εισχωρήσει το λίγο νερό 
που θα καταλήξει σε αυτή, δεδοµένου ότι η µεγαλύτερη ποσότητα του νερού κανονικά θα 
απορρέει από το πάνω στόµιο της πλακόστρωσης που θα πρέπει να έχει αρµολογηµένους 
αρµούς (βλέπε σχετικά 147, 148). Στην περίπτωση των σχηµάτων 151, 152 όπου οι 
προκατασκευασµένες πλάκες τοποθετούνται ελεύθερα επί των χαλίκων, η µεγαλύτερη 
ποσότητα νερού θα απορρέει επί της στεγανωτικής στρώσης. 

6 Ειδικά σε στρώση κυκλοφορίας από κυβόλιθους που αναγκαστικά τοποθετούνται σε στρώση 
άµµου πάχους 6 cm, στην αρχική χρήση του ∆ώµατος η µεγαλύτερη ποσότητα νερού θα 
καταλήγει στη στεγανωτική στρώση. Με την πάροδο του χρόνου όπου οι αρµοί µε άµµο 
ανάµεσα στους κυβόλιθους θα στεγανοποιούνται µε τη συγκέντρωση χώµατος και χορταρική 
ανάπτυξη, θα µειώνεται το νερό που θα καταλήγει στην στεγάνωση. 

7 Η στρώση χαλίκων που τοποθετείται σε όλα τα ∆ώµατα (εκτός εκείνων όπου προβλέπονται 
αυτοπροστατευόµενες ασφαλτικές µεµβράνες) θα πρέπει να συγκρατείται στην περιοχή της 
οπής, είτε µε ειδική διάτρητη στεφάνη επί της οριζόντιας πλάκας (σχήµατα 31, 32, 143 έως 
146) ύψους ίσο µε το πάχος της στρώσης, είτε µε διάτρητη ή δικτυωτή κεφαλή δυνάµενη να 
προσαρµοσθεί στην οριζόντια πλάκα, ή στα βιοµηχανικού τύπου στόµια υδρορροών που 
προβλέπονται µε διπλά πλαστικά τοιχώµατα, µε ενδιάµεση θερµοµόνωση, και διπλές ελαστικές 
φλάτζες συµβατές µε την άσφαλτο, εκ των οποίων η µια τοποθετείται κάτω από το φράγµα 
υδρατµών και η άλλη ανάµεσα σε δύο ασφαλτικές µεµβράνες. 

5.9.2. Στόµια υδρορροών µε κίνδυνο παγετού  

(Σχήµα 146) 

Πρέπει να προβλέπονται µε διπλά τοιχώµατα και µε ενδιάµεση σε αυτά θερµοµόνωση µε ή χωρίς 
θερµική αντίσταση ώστε πάντοτε να είναι δυνατή η απορροή των νερών σε περίπτωση παγετού. 

Παρόµοια αντιµετώπιση πραγµατοποιείται και µε τα βιοµηχανικού τύπου στόµια υδρορροών όπως 
αναφέρονται στην προήγουµενη παράγραφο 5.9.1.-7. 

5.9.3. ∆ιελεύσεις αγωγών από τα ∆ώµατα - Στέγες 

(Σχήµατα 149,150) 

Η στεγανωτική εξασφάλιση των διελεύσεων των αγωγών, επιτυγχάνεται επίσης µε πουκάµισο και 
οριζόντια πλάκα που κολλιέται ανάµεσα σε δύο ασφαλτικές µεµβράνες σύµφωνα µε τα σχήµατα 
149, 150 όπου ειδικά στο σχήµα 150 προβλέπεται και θερµοµόνωση του αγωγού που διασχίζει την 
φέρουσα πλάκα. 

Και για τις δύο περιπτώσεις των σχηµάτων πρέπει να σχηµατίζεται η οπή διέλευσης των αγωγών 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.9.1.-1 µε τοποθέτηση σχετικού πουκαµίσου. 
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5.10. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΩΜΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ 
5.10.1. Ιστοί 

Η στεγανωτική εξασφάλιση των ιστών εξαρτάται από τις καταπονήσεις και τις δονήσεις που 
υφίστανται οι ιστοί στο ∆ώµα. 

Ιστοί που στερεούνται σε οπές οι οποίες έχουν προβλεφθεί µε τοποθέτηση µεταλλικών σωλήνων 
και στη φέρουσα πλάκα, όταν δεν πρόκειται να δεχθούν δονήσεις, δύνανται να στεγανοποιηθούν 
µε κόλληση επ’ αυτών µεταλλικής φλάτζας όπως στα σχήµατα 151, 153. 

Ιστοί που πρόκειται να δέχονται δονήσεις θα πρέπει να στερεούνται µε οριζόντια πλάκα και βίδες - 
µπουλόνια επί της φέρουσας πλάκας υπολογιζόµενης ανάλογα. 

Η στεγανωτική εξασφάλιση θα πραγµατοποιείται µε ειδικά πουκάµισα µε οριζόντια πλάκα, των 
οποίων το κατακόρυφο τµήµα θα είναι µε οριζόντιες πτυχώσεις (µορφή φυσαρµόνικας) ώστε να µη 
µεταφέρουν δονήσεις στη στεγάνωση. 

5.10.2. Κιγκλιδώµατα ∆ωµάτων 

Τα κιγκλιδώµατα ∆ωµάτων χωρίς στηθαία θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να µη υπάρχει 
κίνδυνος να τραυµατισθεί η στεγανωτική στρώση όπως π.χ. στο σχήµα 153. 

 

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

6.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα: 

α να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «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 κλπ.). 

β να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή: 

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

• Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών 
κινδύνων, EN 388:2003 

• Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας, EN 397:1995 

• 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, EN 345-2:1996 

 

6.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά βδοµάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 

Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον 
εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου 
κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα 
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κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε 
κατάσταση ικανή για την άµεση εκκίνηση των περαιτέρω εργασιών. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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. 

 


