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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσης ΠΕΤΕΠ είναι η καταγραφή των πλέον συνήθων ελαφρών
θερµοµονωτικών υλικών, που µορφοποιούνται σε µη αυτοφερόµενα φύλλα ή πλάκες ή
παπλώµατα, που δύνανται να χρησιµοποιηθούν στις θερµοµονώσεις ∆ωµάτων κλίσης < 5% και
∆ωµάτων – Στεγών >5% µε φέροντα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος, ως και των τρόπων
εφαρµογής των, ανάλογα της στάθµης όπου τοποθετούνται στο ∆ώµα – Στέγη, σε συνδυασµό
πάντοτε µε τις απαραίτητες στρώσεις που απαιτείται να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν της
θερµοµόνωσης, ώστε πάντοτε να είναι εξασφαλισµένη η θερµική άνεση των χώρων κάτωθεν του
∆ώµατος – Στέγης. Στην κατηγορία των ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών, υπάγονται όλα τα ως
άνω υλικά που έχουν,
-

συντελεστή θερµοαγωγιµότητας λ<0,065 W/mK και θερµική αντίσταση R≥0.5 m2K/W.

Για διευκόλυνση επιλογής των ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών και από τη φάση µελέτης,
κρίθηκε σκόπιµο να δοθούν στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των υλικών,
τόσο από θερµοµονωτικής πλευράς, όσο και από πλευράς µηχανικών και υγροθερµικών
καταπονήσεων που θα µπορούν να επηρεάσουν την θερµοµονωτική τους αποτελεσµατικότητα.

1.1. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
EN ISO 7345:1995

Thermal insulation
7345:1987)

EN ISO 9251:1995

Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of
materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)

EN ISO 9288:1996

Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantities and
definitions (ISO 9288:1989)

EN ISO 9346:1996

Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions
(ISO 9346:1987)

ΕΛΟΤ 1227

Thermal insulation - Materials, products and systems - Vocabulary -Θερµοµόνωση - Υλικά, προϊόντα και θερµοµονωτικά συστήµατα Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ 1203

Θερµοµονωτικά δοµικά στοιχεία
υδροθερµικής κατεργασίας (ΚΚΥΚ)

ΕΛΟΤ 1258

Expanded perlite for loose fill insulation -- ∆ιογκωµένος περλίτης
χαλαρά τοποθετηµένος (χυδήν) για θερµοµόνωση

EN 1602:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
the apparent density

EN 1603:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23
°C/50 % relative humidity)

EN 1604:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
dimensional stability under specified temperature and humidity
conditions
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EN 1605:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
deformation under specified compressive load and temperature
conditions -- Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρµογές Προσδιορισµός της παραµόρφωσης υπό προδιεγεγραµµένο φορτίο
θλίψεως και θερµοκρασιακών συνθηκών
(Μέτρο Κ του
WESTERGAARD)

EN 1606:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
compressive creep

EN 1607:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength perpendicular to faces

EN 1608:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
tensile strength parallel to faces

EN 1609:1996

Thermal insulating products for building applications - Determination of
short term water absorption by partial immersion -- Θερµοµονωτικά
προϊόντα για κτιριακές εφαρµογές - Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας
απορρόφησης νερού µε µερική εµβάπτιση.

EN 13162:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool
(MW) products - Specification

EN 13163:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded polystyrene (EPS) - Specification

EN 13164:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
extruded polystyrene foam (XPS) - Specification

EN 13165:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid
polyurethane foam (PUR) products - Specification

EN 13166:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
phenolic foam (PF) - Specification

EN 13167:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass
(CG) products - Specification

EN 13168:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool
(WW) products - Specification

EN 13169:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded perlite (EPB) - Specification

EN 13170:2001

Thermal insulation products for buildings - Factory made products of
expanded cork (ICB) - Specification

EN 13171:2001

Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre
(WF) products - Specification

EN 13172:2001

Thermal insulating products - Evaluation of conformity

EN 822:1994

Thermal insulating products for building applications - Determination of
length and width

ΕΛΟΤ ΕΝ 823

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Προσδιορισµός του πάχους

EN 824:1994

Thermal insulating products for building applications - Determination of
squareness

ΕΛΟΤ ΕΝ 826

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς
σε θλίψη

EN 12085:1997

Thermal insulating products for building applications - Determination of
linear dimensions of test specimens

EN 12086:1997

Thermal insulating products for building applications - Determination of
water vapour transmission properties

EN 12087:1997

Thermal insulating products for building applications - Determination of
long term water absorption by immersion -- Θερµοµονωτικά προϊόντα
για κτιριακές εφαρµογές - Προσδιορισµός της µακροχρόνιας
απορρόφησης ύδατος µε εµβάπτιση
ΠΕΤΕΠ:03-06-02-01

EN 12088:1997

Thermal insulating products for building applications - Determination of
long term water absorption by diffusion

EN 12089:1997

Thermal insulating products for building applications - Determination of
bending behaviour

EN 12090:1997

Thermal insulating products for building applications - Determination of
shear behaviour

EN 12091:1997

Thermal insulating products for building applications - Determination of
freeze-thaw resistance

Αναφορές:
Π.∆. 4-7-79, ΦΕΚ
362 ∆’

Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων

ΕΛΟΤ 1415

Κώδικας εφαρµογής για στεγάνωση δωµάτων µε ασφαλτικές
µεµβράνες
µε το συνηµµένο σε αυτόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

2.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

2.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2.1.1. Ανάλογα µε τη χηµική τους υφή
α) Συνθετικά κυψελοειδή σε άκαµπτα φύλλα
 ∆ιογκωµένη πολυστερίνη (AR)
 παραγωγή σε όγκους και κοπή σε φύλλα (M - PS)
 φύλλα χυτής συνεχούς παραγωγής (E-PS ή B-PS)
 Εξηλασµένη πολυστερίνη (X-PS)
 Πολυουρεθάνη (PUR)
 Πολυϊσοκυανoυρικό (PIR)
β) Οργανικής σύστασης
 Φελλός (ICR)
γ) Ανόργανης σύστασης
 ∆ιογκωµένος περλίτης σε πλάκες µε ανόργανες ή οργανικές ίνες (EPB)
 Λιθοβάµβακας (MW)
 Υαλοβάµβακας (MW)
 ∆ιογκωµένο γυαλί (CG)

2.1.2. Ανάλογα µε την τελική τους χρήση
Κατηγορία 1: Υλικά κατάλληλα για κατασκευές χωρίς φόρτιση, όπως τοίχους, θερµοµόνωση
ενδιάµεσων κενών, εξαεριζoµένων ορόφων - στεγών, ψευδοροφών.
Κατηγορία 2: Υλικά κατάλληλα για εφαρµογές µε περιορισµένες φορτίσεις, όπως πλωτά δάπεδα
ορόφων κατοικιών, θερµαινόµενα δάπεδα.

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-01
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Κατηγορία 3: Υλικά κατάλληλα για βατά δώµατα, βιοµηχανικά πλωτά δάπεδα και για δώµατα µε
χώρους στάθµευσης οχηµάτων, όπου απαιτείται µεγάλη αντοχή σε µόνιµη παραµόρφωση λόγω
συµπιεστότητας.

2.1.3. Ανάλογα της ονοµαστικής πυκνότητας του υλικού και της «χρήσιµης»
θερµικής αγωγιµότητας (συντελεστής λ)
∆εδοµένου ότι, η θερµική αγωγιµότητα του υλικού εξαρτάται µεταξύ των άλλων παραγόντων που
την επηρεάζουν και από την πυκνότητα του υλικού, τα ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά διαχωρίζονται
σε κατηγορίες A,B,C µε βάση τις πυκνότητες τους και µε ανάλογες τιµές της θερµικής
αγωγιµότητας.

2.1.4. Ανάλογα της στεγανότητας τους στον αέρα
Ο διαχωρισµός αυτός ισχύει ειδικά µόνο για τα ινώδη υλικά και για ορισµένες θέσεις τοποθέτησής
τους.

2.1.5. Ανάλογα της διαµόρφωσης της επιφάνειάς τους
α) Υλικά από εξηλασµένη πολυστερίνη
∆ιακρίνονται σε αυτά που έχουν επιδερµίδα από το ίδιο υλικό και σε αυτά που δεν έχουν.
β) Υλικά από πολυουρεθάνη ή διογκωµένο περλίτη σε φύλλα
∆ιακρίνονται ανάλογα της τελικής επιφάνειας τους, η οποία δύναται να είναι από χαρτί KRAFT,
ασφαλτικό φύλλο, φύλλο αλουµινίου, ασφαλτική επάλειψη (για τον περλίτη) και ανάλογα:
 των στρώσεων που πρόκειται να επικολληθούν σε αυτά (π.χ. στεγανωτική στρώση)
 της ανάγκης προστασίας τους από διαβροχή ή από συµπυκνώσεις υδρατµών
γ) Υλικά από διογκωµένη πολυστερίνη
∆ιακρίνονται σε αυτά που η επιφάνεια τους είναι ελεύθερη και σε αυτά που έχουν επικολληµένο
ασφαλτικό φύλλο (ειδική περίπτωση πολυστερίνη σε λωρίδες επικολληµένες σε ασφαλτική
µεµβράνη).
δ) Ινώδη υλικά
∆ιακρίνονται σε αυτά:
 που το υλικό συνεχίζει και στην επιφάνεια µε την πυκνότητα
 που η επιφάνεια τους έχει διαφορετική πυκνότητα
που φέρουν στην µία επιφάνειά τους επικολληµένο χαρτί, τύπου KRAFT ή ανάλογου τύπου,
υαλοπίληµα, ασφαλτικό φύλλο ή φύλλο αλουµινίου και τούτο ανάλογα των στρώσεων που
πρόκειται να επικολληθούν σε αυτά (π.χ. στεγανωτική στρώση) ή των υγροθερµικών συνθηκών
όπου θα τοποθετηθούν.
(Βλέπε και πρότυπο NF B20-001:08/1988: Mineral fiber based insulating products. Vocabulary. -Μονωτικά προϊόντα µε βάση τον ορυκτοβάµβακα. Λεξιλόγιο, αναφορικά µε την ορολογία των
ινωδών ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών)
Σηµ: Χρήσιµη τιµή θερµικής αγωγιµότητας είναι αυτή που προκύπτει από µετρήσεις (συµβατικά
κατά ΕΕ) τουλάχιστον σε θερµοκρασία 10οC και του οποίου το ποσό υγρασίας του υλικού έχει
ισορροπήσει, όταν το υλικό βρίσκεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 23 οC και Σ.Υ. 50%.
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2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Με την κατάταξη των ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών σε κατηγορίες, όπως αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, δεν είναι δυνατό να γίνει η επιλογή τους, έστω και αν για κάθε υλικό
δίδονται ορισµένα χαρακτηριστικά στοιχεία. Η επιλογή πρέπει να γίνεται µε βάση τους
συνδυασµούς της συµπεριφοράς των υλικών, σχετικά µε τις διάφορες καταπονήσεις (µηχανικές,
υγροθερµικές και φυσικοχηµικές) που επικρατούν στο έργο και υφίστανται τα υλικά. Αυτό
επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση των κριτηρίων και κύρια µε τους συνδυασµούς τους για κάθε
σηµείο του έργου που τοποθετούνται ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά.
Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε εργαστηριακές έρευνες, διαχωρίζονται δε - ανάλογα µε την
συµπεριφορά των υλικών σε σχέση µε ορισµένα φαινόµενα – στα εξής:
 Κριτήριο I, της συµπιεστότητας ή της αντοχής σε θλίψη
 Κριτήριο S, των διαφορικών µετακινήσεων
 Κριτήριο Ο, της επίδρασης του νερού
 Κριτήριο L, της αντοχής σε συνοχή και σε κάµψη
 Κριτήριο Ε, της παρουσίας και µετακίνησης υδρατµών
Στα παρακάτω κριτήρια προστίθεται και το κριτήριο της ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (αντίσταση
θερµοδιαφυγής) για την επιλογή των υλικών από θερµοµονωτικής πλευράς (παράγραφο 3.1).
Περισσότερα στοιχεία αναφορικά µε τα ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά παρέχει ο Κώδικας
Εφαρµογής ΕΛΟΤ 1415: Guidelines of water proofing bituminous membranes in buildings -Κώδικας εφαρµογής για στεγάνωση δωµάτων µε ασφαλτικές µεµβράνες (Παράρτηµα 2), ως και το
συνηµµένο στην παρούσα ΠΕΤΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

2.3. ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Τα θερµοµονωτικά υλικά που τοποθετούνται στα δώµατα πρέπει κυρίως να προστατεύονται από
τους υδρατµούς των κάτωθεν χώρων, από τη διαπότισή τους µε νερά, από τη διέλευση
γαλακτώµατος, όταν επ΄ αυτών προβλέπεται χυτό σκυρόδεµα και από τραυµατισµούς τους, όταν
επ’ αυτών κατασκευάζεται βαριά στρώση προστασίας (περίπτωση ανεστραµµένης µόνωσης).

2.3.1. Φράγµα υδρατµών
Ανάλογα της υγροµετρίας των κάτωθεν χώρων (βλέπε αναφορικά µε την υγροµετρία Σηµείωση
παραγράφου 2.3.9) δύναται να τοποθετηθεί.
-

Ασφαλτική µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου µε φορέα υαλοπίληµα

-

Ασφαλτική µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου µε ενδιάµεσο φορέα φύλλο αλουµινίου

-

Ασφαλτική ελαστοµερής µεµβράνη µε φορέα φύλλο από µη υφαντό πολυεστέρα.

Προβλέπεται τοποθέτηση υποχρεωτικά, όταν το θερµοµονωτικό υλικό είναι ινώδες και τοποθετείται
στην τελευταία προς τα άνω στρώση. ∆εν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση, όταν το θερµοµονωτικό
υλικό είναι από εξηλασµένη πολυστερίνη ανάµεσα σε φέρουσα πλάκα και στρώσης κλίσης από
γαρµπιλοσκυρόδεµα.

2.3.2. Στρώση διάχυσης υδρατµών
Ανάλογα της υγροµετρίας των κάτωθεν χώρων, όταν είναι µεγαλύτερη των 5 gr/m3 και είναι ινώδες
το θερµοµονωτικό υλικό, τοποθετείται κάτωθεν αυτού στρώση διάχυσης υδρατµών σε συνδυασµό
µε εξαεριστήρες.
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Τοποθετείται επίσης, όταν απαιτείται αποµάκρυνση υγρασίας από στρώση που έχει διαποτιστεί µε
νερό και δεν υπάρχει χρόνος για στέγνωµα (απαιτείται η συνέχιση των εργασιών του δώµατος).
Πρόκειται για την περίπτωση τοποθέτησης στεγανωτικής στρώσης επί επιφανείας σκυροδέµατος.
Η στρώση διάχυσης υδρατµών δύναται να αποτελείται:
1. Από ασφαλτική µεµβράνη οξειδωµένης ή ελαστοµερούς ασφάλτου µε ενδιάµεσο φορέα φύλλο
αλουµινίου και έχει επικολληµένες στην κάτω επιφάνειά της ψηφίδες φελλού ή χάνδρες
πολυστερίνης. Χρησιµοποιείται όταν οι πάνω στρώσεις τοποθετούνται κατά τον ανεξάρτητο
τρόπο εφ’ όσον υπάρχει βαριά στρώση προστασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η
τοποθέτηση φράγµατος υδρατµού.
2. Από διάτρητη ασφαλτική µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου (οπές διαµέτρου 30 mm σε
πυκνότητα 100 έως 120 ανά m2) που έχει επικολληµένες στην κάτω επιφάνειά της ψηφίδες
φελλού ή χάνδρες πολυστερίνης.
Τοποθετείται µε θερµή άσφαλτο σε επιφάνεια σκυροδέµατος αφού προηγουµένως ασταρωθεί
µε ψυχρή άσφαλτο.
Στην περίπτωση αυτή θα επικολληθεί επ’ αυτής ή το φράγµα υδρατµών ή η στεγανωτική
στρώση όταν η τοποθέτησή της αποσκοπεί στο στέγνωµα στρώσης σκυροδέµατος.

2.3.3. ∆ιατάξεις εξαεριστήρων της στρώσης διάχυσης υδρατµών
Χρησιµοποιούνται δύο τύποι εξαεριστήρων:
•

Ένας τύπος από τον οποίο απάγονται οι εγκλωβισµένοι υδρατµοί κάτω από τη στρώση
διάχυσης.

•

Ένας τύπος από τον οποίο προσάγεται αέρας

Ο πρώτος τύπος τοποθετείται ένας ανά 60 µε 80 m2 και ο δεύτερος ένας για κάθε δύο του πρώτου
τύπου.

2.3.4. Στρώση αποστράγγισης
Προβλέπεται παρόµοια στρώση, όταν η θερµοµόνωση τοποθετείται επί της στεγανωτικής στρώσης
που έχει εφαρµοσθεί σε στρώση κλίσης από γαρµπιλοσκυρόδεµα (όχι ελαφροσκυρόδεµα).
(περίπτωση ανεστραµµένης µόνωσης)
∆ύναται να αποτελείται από :
•

Από διπλά ειδικά φίλτρα (δύο πιλήµατα από ίνες πολυεστέρα) µε ενδιάµεση στρώση κλωστών
πολυαµιδίου τρισδιάστατης δοµής ικανής να αντέχει βάρος τουλάχιστον 1500 kg/m2 (τύπου
EKADREIN) ή ανάλογου τύπου.

•

Από φύλλα εξηλασµένου πολυαιθυλενίου πάχους 0,6 mm µαιανδρικής διατοµής, βάθους
νευρώσεως 6 mm, ικανά να αντέχουν βάρος τουλάχιστον 5000 kg/m2 .

2.3.5. Αυτοκόλλητες ταινίες πολυεστέρα ή ασφαλτικής µεµβράνης
Πλάτους 15 cm για στεγάνωση των αρµών του θερµοµονωτικού υλικού όταν τοποθετείται κάτωθεν
της φέρουσας πλάκας, επί προπλάκας.

2.3.6. Πίληµα από µη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελαχίστου βάρους 170 gr/m2
Τοποθετούµενο κάτωθεν του θερµοµονωτικού υλικού για προστασία της επιδερµίδας του από
τραυµατισµούς (περίπτωση εξελασµένης πολυστερίνης) ή πάνω από αυτό ως στρώση προστασίας
και ανεξαρτητοποίησης.
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2.3.7. Μεµβράνη πολυεστέρα τοποθετούµενη επί θερµοµονωτικού υλικού
Μεµβράνη εξηλασµένης πολυστερίνης για την αποφυγή διελεύσεως γαλακτώµατος τσιµέντου από
τη στρώση κλίσης την κατασκευαζόµενη επί της θερµοµόνωσης.

2.3.8. Στεγανωτικές στρώσεις
•

•

Από ασφαλτικές µεµβράνες οξειδωµένης ή ελαστοµερούς ασφάλτου τοποθετούµενες επί της
θερµοµονωτικής στρώσης.
-

Με πλήρη πρόσφυση, όταν δεν υπάρχει στρώση προστασίας

-

Ακόλλητες µε παρεµβολή πιλήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3.6
Από µεµβράνες P.V.C. τοποθετούµενες ακόλλητες.

2.3.9. Στρώση κλίσης από γαρµπιλοσκυρόδεµα
Κατασκευαζόµενο επί της φέρουσας πλάκας ή επί της θερµοµονωτικής στρώσης, όταν
τοποθετείται απ’ ευθείας επί της φέρουσας πλάκας.
Σηµείωση: ∆εν επιτρέπεται κατασκευή στρώση κλίσης από ελαφροσκυρόδεµα επί της
θερµοµονωτικής στρώσης. Γενικά, πρέπει να αποφεύγονται τα ελαφροσκυροδέµατα γιατί
συγκρατούν για µεγάλο διάστηµα το νερό.
Σηµειώση αναφορικά µε την έννοια της υγροµετρίας
Η έννοια της υγροµετρίας χώρων που συναντάται σε διάφορες παραγράφους του κειµένου
αναφέρεται στο λόγο της παραγόµενης ποσότητας υδρατµών στο χώρο W σε gr/h προς τον ρυθµό
ανανέωσης του αέρα του χώρου Ν σε m3/h.
Για λόγους καθορισµού ενιαίων κανόνων διαπίστωσης κινδύνων συµπυκνώσεων (επιφανειακών ή
στη µάζα των οικοδοµικών στοιχείων) οι χώροι κατατάσσονται συµβατικά σε τέσσερις τύπους από
πλευράς υγροµετρίας:
-

Χώρος χαµηλής υγροµετρίας όπου W/N ≤ 2.5 gr/m3. Πρόκειται για ένα χώρο που η παραγωγή
υδρατµών και ο αερισµός είναι τέτοιος, ώστε η εσωτερική υγρασία είναι ανώτερη της
αντίστοιχης εξωτερικής.

-

Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N ≤ 5 gr/m3.

-

Χώρος έντονης υγροµετρίας όπου 5.0 < W/N ≤ 7.5 gr/m3.

-

Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Κατά γενικό κανόνα τα κτίρια ανάλογα µε την χρήση και τον τρόπο κατοίκησης κατατάσσονται στις
ακόλουθες κατηγορίες µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόµενοι από τους κανονισµούς
ρυθµοί ανανέωσης του αέρα.
-

Κτίρια χαµηλής υγροµετρίας: Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιµατίζονται, τα σχολεία
ηµερήσιας φοίτησης, ορισµένες κατοικίες εξοπλισµένες µε ελεγχόµενο µηχανικό αερισµό και
ειδικά συστήµατα αποµάκρυνσης των υδρατµών στα σηµεία παραγωγής τους που µόλις
δηµιουργούνται (π.χ. απορροφητήρες κουζίνας).

-

Κτίρια µέσης υγροµετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαµβάνονται
οι κουζίνες και οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση.

-

Κτίρια έντονης υγροµετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών µε µέτριο αερισµό, µε
υπερκατοίκηση καθώς και ορισµένα βιοµηχανικά κτίρια.
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-

Κτίρια πολύ έντονης υγροµετρίας: Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιοµηχανικά, όπου
απαιτείται διατήρηση υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια µε κοινόχρηστους υγρούς
χώρους ή κτίρια κολυµβητηρίων.

2.4. ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
2.4.1. Κόλλες
α) Ασφαλτικής βάσης µε διαλύτη, θερµής ή ψυχρής εφαρµογής
β) Ασφαλτικής βάσης υδατοδιαλύτες
γ) Συνθετικών ρητινών µε διαλύτη νερό
δ) Ασφαλτική ελαστοµερή κόλλα

2.4.2. Μηχανικά στηρίγµατα
(βλέπε σχήµατα 3 έως 6, σχήµα 7, σχήµα 12 και 14)
Αποτελούνται από ροδέλες ή τετράγωνες πλακέτες από στελέχη (βίδες) σύνδεσης αυτών µε τη
φέρουσα κατασκευή δια µέσου χιτωνίου από πολυαµίδιο που έχει προηγούµενα τοποθετηθεί σε
οπές σκυροδέµατος.
Οι ροδέλες ή οι τετράγωνες πλακέτες, πρέπει να είναι γαλβανισµένες ή προστατευµένες µε κράµα
αλουµινίου – ψευδάργυρου, να έχουν διάµετρο µεγαλύτερη ή ίση των 70 mm και να φέρουν
οµόκεντρες αυλακώσεις διατοµής τέτοιας, ώστε να εισχωρεί στις δηµιουργούµενες από αυτές
σκάφη ή εξάγωνη κεφαλή της βίδας και να µην κινδυνεύει να πληγωθεί η στεγάνωση, λόγω
προεξοχής της. Το πάχος της ροδέλας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε 0,75 mm και να έχει
στρογγυλεµένες ακµές.
Οι τετράγωνες πλακέτες (πάντοτε µε νευρώσεις και κεντρική σκάφη), θα έχουν επιφάνεια
ισοδύναµη της αντίστοιχης στρογγυλής διαµέτρου.

2.4.3. Ελαφρά µεταλλικά πλέγµατα
Γαλβανισµένα εν θερµώ (EN 10244-2:2001: Steel wire and wire products - Non-ferrous metallic
coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings -- Χαλύβδινα σύρµατα και προϊόντα
συρµάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων συρµάτων µε µη σιδηρούχα µέταλλα - Μέρος 2: Επικαλύψεις
ψευδαργύρου ή κραµάτων ψευδαργύρου) συγκολλητά σύρµατα Φ ≥ 1,2 mm µε ορθογωνικό βρόχο
25x50 mm σε φύλλα ή ρολά.

2.5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την τεχνική τους περιγραφή και δείγµατα,
εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισµό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των
προµηθευτών τους και βεβαιώσεις ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας ΠΕΤΕΠ και
διατίθενται τα αντίστοιχα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Καθ΄ όλη την διάρκεια των
εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προµηθευτής), εκτός αν
συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα.
Ο καθορισµός των υλικών θα συµφωνείται και τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε
να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών.
Παράλειψη των πιο πάνω αποτελεί λόγο µη αποδοχής τους στο έργο.
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2.6. 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
είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα προβλεπόµενα, ότι
είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (π.χ. µονωτικές πλάκες µε ακέραιες ακµές,
σφραγισµένες απαραµόρφωτες φύσιγγες ή δοχεία µε πρόσφατη ηµεροµηνία παραγωγής και χρόνο
λήξης που καλύπτει το πρόγραµµα κατασκευής) οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η
ενσωµάτωσή τους στο έργο.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία ή διενέργεια δοκιµασιών από
πιστοποιηµένο εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα.

2.7. 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.
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.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες θερµοµόνωσης θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό την
καθοδήγηση τεχνικού µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα :
α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ)
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία: αυτοφερόµενα
ικριώµατα και σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα σε
άριστη λειτουργικά κατάσταση κλπ.
γ) να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισµό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να αποκαθιστούν
τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές της Επίβλέψης
ε) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση ελαχίστης επιφάνειας 5 m2 σε θέση που θα
υποδειχθεί. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό.
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3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εργασία θα εκτελείται τµηµατικά κατά ολοκληρωµένα όµως τµήµατα. Οι εργασίες κάθε τµήµατος
θα αρχίζουν µόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του οικοδοµικού στοιχείου που πρόκειται
να µονωθεί, έχουν αποκτηθεί οι απαιτούµενες αντοχές και έχει αποβληθεί τυχούσα περιεχόµενη
υγρασία και έχουν ολοκληρωθεί - ελεγχθεί οι προηγούµενες στρώσεις και η στρώση κλίσης στην
περίπτωση που το φέρον στοιχείο είναι οριζόντιο.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα έχουν αποµακρυνθεί τα υπολείµµατα και τα άχρηστα των
προηγουµένων εργασιών και θα έχει καθαριστεί η περιοχή.
Επίσης, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την άµεση συνέχιση των εποµένων σταδίων εργασιών
που καλύπτουν την θερµοµόνωση και την προστατεύουν από τις περιβάλλουσες συνθήκες.

3.3. ΧΑΡΑΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟ∆ΟΧΗ
Η χάραξη θα γίνεται µε γνώµονα την κατά το δυνατό καλύτερη εφαρµογή των υλικών για αποφυγή
θερµογεφυρών και την µικρότερη δυνατή σπατάλη του.
Η διάταξη των θερµοµονωτικών (πλάκες, παπλώµατα κλπ.) υλικών πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη
προσοχή και σε συνδυασµό µε την απαίτηση ενσωµάτωσης στηριγµάτων σκελετών για επενδύσεις
τοίχων και οροφών έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρµοί και να αποφεύγονται τα µικρά
κοµµάτια στην περίµετρο και οι άσκοποι τραυµατισµοί των θερµοµονωτικών και εξασφαλίζονται: η
καλλίτερη δυνατή επαφή µε τα οικοδοµικά στοιχεία, οι σωστές στάθµες και οι σωστές κλίσεις
απορροής νερών όπου απαιτείται.
Η χάραξη θα υλοποιείται µε ράµµατα και σήµανση πάνω στα οικοδοµικά στοιχεία και όπου αλλού
απαιτείται.
Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από τον εργοδότη. Ο
εργολάβος θα παράσχει ό, τι απαιτείται για τον έλεγχο στην Επίβλεψη.

3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του αναδόχου κατασκευής
της θερµοµόνωσης.
Πλαίσια ανοιγµάτων, ψευτόκασσες, στηρίγµατα σκελετών επενδύσεων τοίχων και οροφών,
στηρίγµατα υπερκατασκευών, πρόσθετα στοιχεία επάνω και γύρω από τοίχους, τα δώµατα, τα
πατώµατα και τις στέγες, καπνοδόχοι, αεραγωγοί, σωληνώσεις κλπ. που διατρυπούν τις
θερµοµονώσεις θα έχουν προβλεφθεί ή θα έχουν τοποθετηθεί µε τα απαιτούµενα κενά και ανοχές
για να θερµοµονωθούν και αυτά κατά το παρόν στάδιο εργασιών, διαφορετικά οι εργασίες θα
διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισµός.

3.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(βλέπε και συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
Κατά την επιλογή των υλικών και του τρόπου θερµοµόνωσης, εκτός από την θερµική αγωγιµότητα,
πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν η συµπεριφορά των θερµοµονωτικών υλικών στους κάτωθι
εξωγενείς παράγοντες:
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3.5.1. Φωτιά
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας κτιρίων, θερµοµονωτικά υλικά που δεν είναι άκαυστα
πρέπει να εγκιβωτίζονται τελείως από άκαυστα υλικά, όπως π.χ. κονιοδέµατα κάθε φύσης,
κονιάµατα, επιχρίσµατα και χτιστούς τοίχους.

3.5.2. Ήχος
Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ηχοαπορροφητική ικανότητα των ινωδών υλικών και των
θερµοµονωτικών υλικών µε ανοικτούς πόρους, ώστε αυτά να συµβάλλουν και στην ακουστική
άνεση των χώρων για να µειώνεται το κόστος των κατασκευών.

3.5.3. Υγρασία - Υδρατµοί
Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας θερµοµονωτικών υλικών που έχουν απορροφήσει υγρασία
και υδρατµούς, αυξάνεται κατακόρυφα.1 Θερµοµονωτικά υλικά που κατακρατούν υγρασία και
υδρατµούς (ινώδη και αφρώδη µε ανοικτές κυψέλες κλπ.), πρέπει να προστατεύονται από την
πλευρά προσβολής τους από υδρατµούς µε επιστρώσεις υλικών που έχουν την δυνατότητα να
απελευθερώσουν υδρατµούς όταν θερµαίνονται.

3.5.4. Θερµοκρασιακές διακυµάνσεις (συντελεστής θερµικής διαστολής)
Θερµοµονωτικά υλικά µε µεγάλο συντελεστή θερµικής διαστολής πρέπει να τοποθετούνται
ελεύθερα ανάµεσα σε διαχωριστικές στρώσεις, ώστε να µην δηµιουργούν πρόσθετες τάσεις κυρίως
στις στεγανοποιητικές µεµβράνες.

3.5.5. Φορτία από καθαρή θλίψη
Οι οριζόντιες θερµοµονωτικές στρώσεις πρέπει να µεταφέρουν τα ωφέλιµα φορτία και τα ίδια βάρη
των κατασκευών πάνω από αυτές χωρίς παραµορφώσεις. Το ίδιο και οι κατακόρυφες
θερµοµονωτικές στρώσεις των υπογείων που µεταφέρουν φορτία αντιστήριξης. ∆ιαφορετικά θα
πρέπει οι παραµορφώσεις αυτές να λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς.

3.5.6. Κάµψη
Θερµοµονωτικά υλικά που διαστρώνονται σε διακεκοµµένο υπόστρωµα, π.χ. τραπεζοειδής
λαµαρίνα, σκελετοί ψευδοροφών πρέπει να έχουν ανάλογη αντοχή σε κάµψη, ώστε να
εξασφαλίζουν κατάλληλο υπόστρωµα σε επόµενες στρώσεις.
Ενδεχόµενη παραµόρφωσή τους µπορεί να οδηγήσει σε θερµογέφυρες, βλάβες στην στεγανωτική
στρώση, θύλακες στάσιµου νερού και υγρασίας σε συνεχή επαφή µε άλλα υλικά.

3.5.7. Χηµικές επιδράσεις
Τα συνθετικά θερµοµονωτικά υλικά είναι συνήθως ευαίσθητα στα καύσιµα, τα λιπαντικά και άλλους
χρήσιµους στις οικοδοµικές κατασκευές διαλύτες και πρέπει να προστατεύονται από αυτά.

3.5.8. Χρόνος
Τα θερµοµονωτικά υλικά πρέπει να έχουν την µεγαλύτερη δυνατή αντοχή στον χρόνο.
Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία και η επαφή τους µε
θύλακες στάσιµου νερού.
Επίσης δέχονται επιθέσεις από έντοµα, τρωκτικά, πτηνά και άλλα µικρά ζώα.

1

Σηµείωση:
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Απορρόφηση υγρασίας έως 5% δηµιουργεί την ανάγκη αύξησης του πάχους του
θερµοµονωτικού υλικού κατά 20% περίπου.
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3.6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα στρωθούν θερµοµονωτικά υλικά πρέπει να είναι ξερές, γερές,
επίπεδες, οµαλές, καθαρές και να µην περιέχουν βλαπτικά στοιχεία για τα θερµοµονωτικά υλικά,
ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτησή τους. Εφόσον διαπιστωθούν ελαττώµατα, αυτά
πρέπει να αποκαθίστανται από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Υγρές επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από περαιτέρω ύγρανση και να αφήνονται να
στεγνώσουν τελείως. Κατά τα λοιπά, οι επιφάνειες θα καθαρίζονται από υπολείµµατα κονιαµάτων,
σαθρά τµήµατα, εξοχές, ορυκτέλαια και διαλύτες και στη συνέχεια οι κοιλότητες να γεµίζονται µε
λεπτά τσιµεντοκονιάµατα.
Όµοια µε λεπτά τσιµεντοκονιάµατα ή λεπτά πολυµερικά κονιάµατα θα γεµίζονται και τυχόν
εκτεταµένες ρηγµατώσεις.
Κατά τις επισκευές θα καταβάλλεται προσοχή, ώστε στις επισκευαζόµενες επιφάνειες να µην
δηµιουργείται επιδερµίδα (πέτσα) από ξεχειλίσµατα τσιµέντου.

3.7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΕ ∆ΩΜΑΤΑ ΚΛΙΣΗΣ < 5%.
3.7.1. Θερµοµόνωση πάνω από στρώση κλίσης ή από φέρουσα πλάκα µε κλίση
χωρίς στρώση προστασίας
(µη βατό ∆ώµα) µε περιµετρικό στηθαίο
∆ύναται να αποτελείται από:
1. Ινώδες υλικό (υαλοβάµβακας – πετροβάµβακας)
(βλέπε παράγραφο 2.3.1 συνηµµένου Παραρτήµατος)
Τα υλικά που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν:
α) πυκνότητα µεγαλύτερη των 175 kg/m3
β) πρόσθετη επικολληµένη επιδερµίδα επί της οποίας να δύναται να κολληθεί η στεγανωτική
στρώση.
Η τοποθέτησή τους θα γίνεται µε κόλληση πάνω σε φράγµα υδρατµών που έχει επικολληθεί
στην επιφάνεια σκυροδέµατος (φέρουσας πλάκας ή στρώσης κλίσης, µε ή χωρίς στρώση
διάχυσης υδρατµών), (βλέπε παραγράφους 2.3.1. και 2.3.2. της παρούσης ΠΕΤΕΠ).
2. Φύλλα διογκωµένου φελλού
(βλέπε παράγραφο 2.2 του συνηµµένου Παραρτήµατος)
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο εκτός της επιδερµίδας (παράγραφος
1β).
3. Πλάκες διογκωµένου γυαλιού
(βλέπε παράγραφο 2.3.2 του συνηµµένου Παραρτήµατος)
Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να περιβάλλεται πλήρως από θερµή άσφαλτο
περιλαµβανοµένων και των πλαϊνών (σόκορων).
4. Φύλλα εξελασµένης πολυστερίνης
Με την προϋπόθεση ότι:
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α) πριν από την επικόλληση της στεγανωτικής στρώσης από ασφαλτικές µεµβράνες θα
προηγηθεί η τοποθέτηση αυτοκόλλητης ασφαλτικής µεµβράνης εφ’ όσον το υλικό της
κόλλησης δεν κινδυνεύει να καταστρέψει την εξελασµένη πολυστερίνη.
β) Θα χρησιµοποιηθούν υδροδιαλυτές κόλλες συµβατές µε τη πολυστερίνη για τη κόλληση της
θερµοµόνωσης στο υπόστρωµά της.

3.7.2. Θερµοµόνωση πάνω από στρώση κλίσης ή από φέρουσα πλάκα µε κλίση
χωρίς στρώση προστασίας και χωρίς περιµετρικό στηθαίο
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο µε την προϋπόθεση ότι στην κατάληξη
του ∆ώµατος,
-

Θα τοποθετηθεί ξύλινο στοιχείο όπως στα σχήµατα 1 και 2 µετά την τοποθέτηση του
φράγµατος υδρατµών. Το στοιχείο αυτό θα στερεωθεί µηχανικά στη φέρουσα πλάκα και θα
έχει εµποτιστεί έναντι προσβολής από µύκητες και ξυλοφάγα έντοµα.

-

Μετά τη πρώτη στρώση της στεγάνωσης τοποθετείται µεταλλικός νεροσταλάκτης όπως στα
σχήµατα 1 και 2 που στερεούνται µηχανικά στο ξύλινο στοιχείο.

-

Η δεύτερη στρώση της στεγάνωσης επικολλάται και στο σκέλος του νεροσταλάκτη και στην
πρώτη στρώση µε θερµή άσφαλτο.

1.

φέρουσα πλάκα

2.

στρώση κλίσης από
γαρµπιλοσκυρόδεµα

3.

ινώδες θερµοµονωτικό υλικό

4.

φράγµα υδρατµών

7.

κόλληση µε φλόγιστρο

8.

κόλληση µε θερµή άσφαλτο

8.1 ασφαλτικό βερνίκι (PRIMER)
9.

ασφαλτική µεµβράνη χωρίς
αυτοπροστασία

10. ασφαλτική µεµβράνη µε
αυτοπροστασία
17. µεταλλικός νεροσταλάκτης
18. ειδικό οργανικό κονίαµα
3.1 εξελασµένη πολυστερίνη
3.2. ειδική διογκωµένη
πολυστερίνη για εξωτερικές
θερµοµονώσεις

Το σχήµα 1 διαφέρει του σχήµατος 2 µόνο ως προς τη θέση της θερµοµόνωσης του εξωτερικού
τοίχου.
Περιορισµοί ως προς το πάχος της θερµοµόνωσης για τις περιπτώσεις των προηγούµενων
παραγράφων 3.7.1 και 3.7.2 όταν η στεγανωτική στρώση αποτελείται από:
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1. από δύο τουλάχιστον ασφαλτικές µεµβράνες οξειδωµένης ασφάλτου, το πάχος της
θερµοµόνωσης θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η θερµική της αντίσταση να περιορίζεται στα
2 m2 C/W
2. από δύο τουλάχιστον ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες SBS επικολλούµενες µε θερµή
άσφαλτο, θα πρέπει:
-

οι µεµβράνες να είναι της κατηγορίας R2 (βλέπε σηµείωση)

-

η θερµική αντίσταση της θερµοµόνωσης να είναι µικρότερη ή ίση µε 2 m2 C/W.

3. από τις δύο τουλάχιστον ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες SBS επικολλούµενες µόνο µε
φλόγιστρο, θα πρέπει:
-

για να επιτραπεί στη θερµοµόνωση να έχει θερµική αντίσταση µεγαλύτερη των 2
ασφαλτικές µεµβράνες να είναι της κατηγορίας R2.

m2

C/W οι

4. από τις δύο τουλάχιστον ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες SBS επικολλούµενες µόνο µε
φλόγιστρο και το υλικό της θερµοµόνωσης είναι λιθοβάµβακας, θα πρέπει:
-

για να επιτραπεί στη θερµοµόνωση να έχει θερµική αντίσταση µεγαλύτερη των 2
ασφαλτικές µεµβράνες να είναι της κατηγορίας R3.

m2

C/W οι

Σηµείωση
1. Ως προς τους περιορισµούς της θερµικής αντίστασης
Οι περιορισµοί που τίθενται στις τιµές της θερµικής αντίστασης των παραγράφων 1 και 2,
αποσκοπούν στον καθορισµό του πάχους εκείνου του θερµοµονωτικού υλικού, από το οποίο,
λόγω υπερβολικής ανύψωσης της θερµοκρασίας δεν θα προκληθούν
-

σε αυτό τούτο το υλικό διαφορικές κινήσεις

-

στις ασφαλτικές µεµβράνες, γενικά, χαλαρώσεις σε όλη τη δοµή τους οπότε θα είναι
ευάλωτες στις στατικές και δυναµικές διατρήσεις ως και διολισθήσεις υπό την επίδραση
της θερµοκρασίας.

2. Ως προς τις κατηγορίες R2 και R3 των ασφαλτικών µεµβρανών
Οι κατηγορίες R2 και R3 των ασφαλτικών µεµβρανών καθορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της
UNION EUROPEENNE POUR L’ AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION
(UENATC) όπως αυτές δίδονται στις Directives Generales pour l’ agreement des revetements
d’ etancheite des toitures µε βάση τις οποίες προβλέπονται τέσσερις κατηγορίες αντοχής σε
στατική και δυναµική διάτρηση µε ενδείξεις R1 έως R4 όπου κάθε ένδειξη περιλαµβάνει και
στάθµη αντοχής σε στατική διάτρηση µε ένδειξη L και στάθµη αντοχής σε δυναµική διάτρηση
µε ένδειξη I όπως συνοπτικά εµφαίνεται στον επόµενο πίνακα.

Κατηγορίες αντοχής σε
διάτρηση

Στάθµη αντοχής σε
στατική διάτρηση

Στάθµη αντοχής σε
δυναµική διάτρηση

R1 προϋποθέτει

L1 τουλάχιστον

και

Ι1 τουλάχιστον

R2 προϋποθέτει

L2 τουλάχιστον

και

Ι2 τουλάχιστον

R3 προϋποθέτει

L3 τουλάχιστον

και

Ι3 τουλάχιστον

R4 προϋποθέτει

L4 τουλάχιστον

και

Ι4 τουλάχιστον

Οι στάθµες αντοχής σε στατική και δυναµική διάτρηση καθορίζονται µόνο εργαστηριακά.
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Ειδικά για τη στάθµη L2 θα πρέπει δείγµατα υλικού επικολληµένα µεταξύ τους όπως στην
τελική µορφή της στεγάνωσης, τοποθετηµένα σε διογκωµένη πολυστερίνη πυκνότητας 25
kg/m3 να µη διατρυπώνται όταν επ’ αυτών εξασκείται φορτίο 7 kg δια µέσου µεταλλικής
σφαίρας διαµέτρου 10 mm αλλά να διατρυπώνται όταν το φορτίο γίνει 15 kg.
Για τη στάθµη L3 θα πρέπει τα δείγµατα όπως προηγούµενα να µη διατρυπώνται σε φορτίο 15
kg αλλά να διατρυπώνται σε φορτίο 25 kg.
Για τη στάθµη Ι2 δείγµατα όπως για τη στάθµη L2 να µη διατρυπώνται όταν µε ειδική συσκευή
κρούσης εξασκείται ενέργεια 9 JOULES µε έµβολα που φέρει ηµισφαιρικές καταλήξεις 15 και
30 mm.
Για τη στάθµη Ι3 οµοίως ως άνω αλλά µε ηµισφαιρικές καταλήξεις 8, 10, 12 mm.

3.7.3. Θερµοµόνωση πάνω από στρώση κλίσης ή από φέρουσα πλάκα µε κλίση,
µε στρώση προστασίας (βατά ∆ώµατα), µε υποχρεωτικό στηθαίο
∆ύναται να αποτελείται από:
1. Ινώδες υλικό (υαλοβάµβακα – πετροβάµβακα) µε την προϋπόθεση ότι η συµπιεστότητά του
από τα φορτία χρήσης του ∆ώµατος είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται η θερµοµονωτική
του ικανότητα, ως και η αντοχή των υλικών της στεγανωτικής στρώσης.
2. Φύλλα διογκωµένου φελλού. Ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
3. Πλάκες από διογκωµένο γυαλί. Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.7.1-3 της
παρούσης µε παρεµβολή µεταξύ θερµοµόνωσης και στεγάνωσης, στρώσης ανεξαρτοποίησης
(παράγραφος 2.3.6 της παρούσης).
4. Φύλλα εξελασµένης πολυστερίνης. Τοποθετείται µεταξύ δύο στρώσεων ανεξαρτητοποίησης
(παράγραφος 2.3.6 της παρούσης).

3.7.4. Θερµοµόνωση ανάµεσα στη φέρουσα πλάκα και στη στρώση κλίσης
Η στρώση κλίσης υποχρεωτικά θα είναι από άοπλο ή οπλισµένο γαρµπιλοσκυρόδεµα (ανάλογα
του πάχους του) στο οποίο θα προβλέπονται περιµετρικοί από τα στηθαία αρµοί, ως και ενδιάµεσοι
αρµοί, εφ’ όσον η διαγώνιος των σχηµατιζόµενων ορθογώνιων ή τετράγωνων είναι µεγαλύτερη των
18 m.
Υλικό θερµοµόνωσης: δύνανται να χρησιµοποιηθούν τα αναφερόµενα στις προηγούµενες
παραγράφους. Πάντως το πλέον δόκιµο για τη θέση αυτή είναι της εξελασµένης πολυστερίνης που
τοποθετείται επί στρώσης ανεξαρτητοποίησης και επ’ αυτής προβλέπεται µεµβράνη πολυεστέρα
(παράγραφος 2.3.7 της παρούσης ΠΕΤΕΠ).

3.7.5. Θερµοµόνωση πάνω από στεγανωτική στρώση που έχει τοποθετηθεί σε
στρώση κλίσης
Η στρώση κλίσης θα είναι υποχρεωτικά από γαρµπιλοσκυρόδεµα που κατασκευάζεται χωρίς
αρµούς επί της φέρουσας πλάκας ευθύς ως ολοκληρωθεί η σκλήρυνση του σκυροδέµατος.
Η στεγανωτική στρώση τοποθετείται επί της στρώσης κλίσης µε παρεµβολή στρώσης
ανεξαρτοποίησης (παράγραφος 2.3.6 της παρούσης). Το υλικό θερµοµόνωσης υποχρεωτικά θα
είναι από εξελασµένη πολυστερίνη η οποία τοποθετείται επί αποστραγγιστικής στρώσης
(παράγραφο 2.3.4 της παρούσης).
Μεταξύ στρώσης προστασίας και θερµοµόνωσης
ανεξαρτοποίησης (παράγραφος 2.3.6 της παρούσης).

παρεµβάλλεται

υποχρεωτικά

στρώση

Σηµείωση
ΠΕΤΕΠ:03-06-02-01
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Παρόµοια διάταξη θερµοµόνωσης πρέπει να προβλέπεται µε περίσκεψη, δεδοµένου ότι υπάρχει
αβεβαιότητα ως προς τη θερµοµονωτική αποτελεσµατικότητα λόγω της παρουσίας νερού και
υγρασίας παρ’ όλη την αποστραγγιστική στρώση.

3.7.6. Θερµοµόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα επί προπλάκας
Βασικές προϋποθέσεις παρόµοιας διάταξης:
1. Οι δοκοί της φέρουσας πλάκας να είναι ανεστραµµένοι ώστε να αποφευχθεί η εκ των υστέρων
θερµοµόνωση των εξεχόντων προς τα κάτω δοκών.
2. Το υλικό της θερµοµόνωσης που συνίσταται να είναι από εξελασµένη πολυστερίνη να
τοποθετηθεί επί προπλάκας ελάχιστου πάχους 5 cm. Τούτο σηµαίνει ότι:
α. η προπλάκα θα κατασκευασθεί επί του ξυλοτύπου µε τον αντίστοιχο οπλισµό της ως και µε
τον οπλισµό ανάρτησης σε αναµονή από την κυρίως πλάκα.
β. Θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι ενώσεις των φύλλων µε αυτοκόλλητες ταινίες
(παράγραφος 2.3.5 της παρούσης ΠΕΤΕΠ) και όλες οι διατρήσεις της θερµοµόνωσης από
τους οπλισµούς ανάρτησης να κλείσουν µε µαστίχα σιλικόνης, ώστε να αποφευχθεί το
πέρασµα γαλακτώµατος τσιµέντου και η δηµιουργία θερµικών γεφυρών.
(Βλέπε και σχήµατα 9 έως 12 που ισχύουν και για τη περίπτωση).

Σηµείωση
1. Η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης επί του ξυλοτύπου όπως έχει επικρατήσει να
εφαρµόζεται δεν επιτρέπεται για λόγους πυρασφάλειας διότι απαιτείται ένα προστατευτικό
πάχος από τσιµεντοκονία τουλάχιστον 4 cm πράγµα αρκετά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί
και να συγκρατηθεί έστω και εάν οπλισθεί.
2. Η τοποθέτηση επί της προπλάκας ή επί του ξυλοτύπου της θερµοµόνωσης απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή (εκτός από τη σφράγιση των αρµών και των οπών της θερµοµόνωσης)
για την αποφυγή του τραυµατισµού της εξελασµένης πολυστερίνης ιδίως της επιδερµίδας
της.
3. Στην περίπτωση που οι δοκοί της φέρουσας πλάκας εξέχουν προς το εσωτερικό των
χώρων θα πρέπει και αυτοί να θερµοµονωθούν εκ των υστέρων µε πετροβάµβακα και να
επενδυθούν µε διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες πράγµα που οδηγεί σε λεπτοµερείς και
δύσκολες κατασκευές.
(Βλέπε σχετικά και παράγραφο 3.7.7 της παρούσης ΠΕΤΕΠ).

3.7.7. Θερµοµόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούµενη εκ των
υστέρων
Για την εφαρµογή παρόµοιας διάταξης απαιτείται:
1. Να χρησιµοποιηθεί ειδικό πάπλωµα πετροβάµβακα ενισχυµένο µε µεταλλικό λεπτό πλέγµα και
που φέρει στην κάτω επιφάνεια του φράγµα υδρατµών από ενισχυµένη µεµβράνη ώστε να
αντέχει σε σχίσιµο κατά τη φάση τοποθέτησης.
2. Η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης θα γίνεται ανάµεσα στα µεταλλικά στοιχεία του σκελετού των
γυψοσανίδων τα οποία και αυτά θα έχουν θερµοµονωθεί µε πετροβάµβακα.
3. Το πάχος του παπλώµατος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του ύψους των στοιχείων του
σκελετού, ώστε µε την τοποθέτηση των γυψοσανίδων να συµπιεσθεί και να µην υπάρξουν
κενά κάτω και πλευρικά.
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Σηµείωση:Η απαίτηση αυτή της µη ύπαρξης κενών καθίσταται επιτακτική για να αποφευχθεί
κυκλοφορία αέρα γύρω από τη θερµοµόνωση και από τους αρµούς (που κανονικά θα
µειωθούν µε τη συµπίεση του υλικού) που θα είναι αιτία της αύξησης των θερµικών απωλειών
λόγω εναλλαγών µε µετάβαση.
4. Το πάχος της θερµοµόνωσης θα πρέπει επίσης να καθορισθεί και µε βάση τον υπολογισµό της
θέσης του σηµείου δρόσου το οποίο δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη διεπιφάνεια
θερµοµόνωσης γυψοσανίδων. Στην περίπτωση πάχους κατά πολύ µεγαλύτερο του ύψους των
δοκών των γυψοσανίδων θα πρέπει να αλλάξει και ο τύπος των δοκών ώστε πάντοτε να
τοποθετείται το πάπλωµα συµπιεζόµενο όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.
5. Η θερµοµόνωση θα επικαλύπτεται υποχρεωτικά µε διπλές πυράντοχες γυψοσανίδες που θα
στερεούνται στον ειδικό σκελετό τους και οι οποίες θα αποτελούν την τελική επιφάνεια της
οροφής.
(Βλέπε και σχήµατα 13 έως 14 που ισχύουν και για την παρούσα περίπτωση).

3.7.8. Θερµοµονώσεις ειδικών περιοχών και σηµείων ∆ώµατος για την αποφυγή
θερµικών γεφυρών
Βλέπε σχετικά ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1415 ΕΛΟΤ και συγκεκριµένα:
-

για τη θερµοµόνωση των στηθαίων: σχήµατα 12.14, 12.16, 12.18

-

για τις θερµοµονώσεις αρµών διαστολής κτιρίου: σχήµατα 12.28 έως 12.39

-

για τα στόµια υδρορροών: σχήµατα 12.48 έως 12.51

-

για τις διελεύσεις αγωγών από το ∆ώµα: σχήµατα 12.54 έως 12.57

-

για τις ανεστραµµένους δοκούς: σχήµα 12.59

3.8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ∆ΩΜΑΤΑ – ΣΤΕΓΕΣ ΚΛΙΣΗΣ > 5%
3.8.1. Θερµοµόνωση πάνω από τη φέρουσα πλάκα
∆ύναται να αποτελείται από ινώδη υλικά, από διογκωµένο φελλό ή από διογκωµένο γυαλί.
1. Τρόπος τοποθέτησης
α. απ’ ευθείας επί της φέρουσας πλάκας αφού προηγούµενα εφαρµοσθεί απισωτική
τσιµεντοκονία (εφ’ όσον υπάρχουν ανωµαλίες) όταν η υγροµετρία των κάτωθεν χώρων
είναι µικρότερη των 5 gr/m3 (βλέπε σχετικά µε την υγροµετρία σηµείωση µετά την
παράγραφο 2.3.9 της παρούσης)
β. επί φράγµατος υδρατµών σε συνδυασµό ή όχι µε στρώση διάχυσης υδρατµών (βλέπε
παραγράφους 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσης) όταν η υγροµετρία των κάτωθεν χώρων είναι
µεγαλύτερη των 5 gr/m3
2. Σύστηµα στερέωσης
α. επικόλληση µε θερµή άσφαλτο για κλίσεις µικρότερες του 40% που εφαρµόζεται:
- Επί της απισωτικής τσιµεντοκονίας αφού προηγούµενα ασταρωθεί µε ψυχρή άσφαλτο
- Επί του φράγµατος υδρατµών (για το διογκωµένο γυαλί δεν απαιτείται φράγµα
υδρατµών)
β.

µόνο µε µηχανικές στερεώσεις για οποιαδήποτε κλίση µικρότερη του 100%.

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-01
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-

Χρησιµοποιούµενα στηρίγµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4.2 της παρούσας
ΠΕΤΕΠ

-

Πυκνότητα στηρίξεων
Όταν η θερµοµόνωση αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις φύλλων
τοποθετούνται:
Ένα στήριγµα στο κέντρο του κάθε φύλλου της πρώτης στρώσης (για την µη υφαρπαγή
από τον άνεµο κατά τη φάση τοποθέτησης της δεύτερης στρώσης), (Σχήµα 7)
Στην δεύτερη ή την τελευταία προς τα άνω στρώση (περίπτωση πολλαπλών
στρώσεων):
6 στηρίγµατα ανά m2 στις καταλήξεις της στέγης, στις γωνίες και στους κορφιάδες σε
πλάτος 1,0 m. (Σχήµα 3)
5 στηρίγµατα ανά m2 στο υπόλοιπο τµήµα της στέγης (Σχήµα 3).
Η τοποθέτηση των στηριγµάτων ως προς τα άκρα των φύλλων θα πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε το σχήµα 4.
∆εν επιτρέπεται τοποθέτηση στηριγµάτων σύµφωνα µε τα σχήµατα 5 και 6.

γ.

επικόλληση µόνο µε θερµή άσφαλτο και για κλίσεις µεταξύ 40% και 100% εφ’ όσον έχουν
προβλεφθεί ξύλινα ή µεταλλικά στοιχεία για συγκράτηση της θερµοµόνωσης.
(Βλέπε σχετικά σχήµα 8)

Σχήµα 3

Σχήµα 4
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Σχήµα 5

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-01

Σχήµα 6

Σχήµα 7

1.

φέρουσα πλάκα

2.

απισωτική στρώση

3.1. ψυχρή άσφαλτος
3.

θερµή άσφαλτος ή φλόγιστρο

6. πρώτη στρώση θερµοµόνωσης
7. δεύτερη στρώση θερµοµόνωσης
8 και 9. Ασφαλτικές µεµβράνες
10. φράγµα υδρατµών
13. επιδερµίδα από ασφαλτωµένο χαρτί
14. ξύλινο καδρόνι
15. πλακέτα µε νευρώσεις και σκάφη
µηχανικού στηρίγµατος
16. κοίλη µεταλλική ορθογωνική διατοµή

Σχήµα 8

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-01
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Σηµείωση
Αναφορικά µε τους περιορισµούς ως προς το πάχος της θερµοµόνωσης όταν επ’ αυτής έχει
επικολληθεί στεγάνωση από ασφαλτικές µεµβράνες βλέπε το αντίστοιχο κείµενο µετά την
παράγραφο 3.7.2 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.

3.8.2. Θερµοµόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα επί προπλάκας
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.7.6 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
Βλέπε σχετικά και σχήµατα 9 έως 12 όπου είναι:
1. φέρουσα πλάκα
2.

απισωτική στρώση

3.

Θερµή άσφαλτος

3.1. ψυχρή άσφαλτος ασταρώµατος
4 και 5. Θερµή άσφαλτος που έχει διέλθει από τη διάτρητη στρώση 9
6. θερµοµόνωση από εξελασµένη πολυστερίνη
7. πετροβάµβακας
8. διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα
9. διάτρητο χαρτί ή διάτρητη ασφαλτική µεµβράνη
10 και 11. Ασφαλτικές µεµβράνες
12. προπλάκα
13. σφράγιση οπής διόδου οπλισµού ανάρτησης
14. οπλισµός ανάρτησης σε αναµονή
15. πλακέτα στηρίγµατος (βλέπε παράγραφο 2.4.2) .

3.8.3. Θερµοµόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούµενη εκ των
υστέρων
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.7.7 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
(Βλέπε σχετικά και σχήµατα 13 και 14).

Σχήµα 9
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Σχήµα 10

Σχήµα 11

Σχήµα 12

Σχήµα 13

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-01
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Σχήµα 14

Η θερµοµόνωση 7 πρέπει να έχει τέτοιο πάχος, ώστε να συµπιέζεται µε την επένδυση και να µην
υπάρχει ενδιάµεσο κενό.
1. φέρουσα πλάκα
2. απισωτική σιµεντοκονία
3. θερµή άσφαλτος
3.1. ψυχρή άσφαλτος
4 και 5. ∆ίοδος θερµής ασφάλτου δια των οπών του 9.
6. εξελασµένη πολυστερίνη
7. λιθοβάµβακας
8. πυράντοχη γυψοσανίδα, µονή ή διπλή
9. διάτρητη ασφαλτική µεµβράνη
10. πρώτη στεγανωτική ασφαλτική µεµβράνη
11. ασφαλτική µεµβράνη µε αυτοπροστασία
12. προπλάκα
13. αρµολόγηµα
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14. ανάρτηση προπλάκας
15. πλακέτα
16. ενδεικτική διάταξη στήριξης γυψοσανίδων

3.8.4. Θερµοµόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα, αλλά µε ενδιάµεσο αεριζόµενο
κενό
Παρόµοια διάταξη προϋποθέτει ότι:
1. η υγροµετρία των στεγασµένων χώρων δεν θα είναι µεγαλύτερη των 5 gr/m3.
2. Το αεριζόµενο κενό θα έχει τουλάχιστον πάχος 4 cm.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.7.7 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
(Βλέπε σχετικά και σχήµατα 15 έως 21).

3.8.5. ∆ιάταξη τοποθέτησης της θερµοµόνωσης στην κάτω κατάληξη της στέγης
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.7.2 της παρούσης ΠΕΤΕΠ και στα σχήµατα 1 και 2.

Σχήµα 15

Σχήµα 17
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Σχήµα 16

Σχήµα 18

23/26

Σχήµα 19

Σχήµα 20

Σχήµα 21
Η θερµοµόνωση 3 και 4 πρέπει να έχει τέτοιο πάχος ώστε συµπιέζεται µε την επένδυση και να
υπάρχει ενδιάµεσο κενό.
Α. κατοικήσιµος χώρος
Β. µη κατοικήσιµος χώρος
1. οπές αερισµού
2. εξελασµένη πολυστερίνη
3. λιθοβάµβακας
4. ενισχυµένος µε πλέγµα λιθοβάµβακας
5. ειδική διογκωµένη πολυστερίνη
6. οργανικό κονίαµα
7. γυψοσανίδες
8. τάκος
9. δοκίδα
10. άκαµπτα φύλλα
11. ενισχυµένες γυψοσανίδες
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3.9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εργασίες θερµοµονώσεων θα εκτελούνται εφ’ όσον στα οικοδοµικά στοιχεία που θερµοµονώνονται
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πήξης των συστατικών τους, κονιοδεµάτων και κονιαµάτων
(τουλάχιστον 4 εβδοµάδες µετά το πέρας τους) και έχει αποβληθεί τυχόν υγρασία από γειτονικές
κατασκευές.
Τα θερµοµονωτικά υλικά θα διατηρούνται ξερά και µετά την τοποθέτησή τους θα προστατεύονται
από την ηλιακή ακτινοβολία, τα νερά και τα στραγγίσµατα επόµενων εργασιών και την υγρασία του
περιβάλλοντος µε κατάλληλα πρόχειρα καλύµµατα µέχρι την οριστική κάλυψή τους.
Συνιστάται οι εργασίες θερµοµονώσεων και επικαλύψεών τους να εκτελούνται εν παραλληλία, µε
διαφορά µίας το πολύ εργάσιµης ηµέρας.
Επιτόπου παραγωγή θερµοµόνωσης, θα επιτρέπεται µόνο εάν είναι από χυτή πολυουρεθάνη και
µόνο εάν τηρούνται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.3 του συνηµµένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
Προσωπικό, υλικά και ελαφρά µεταφορικά µέσα δεν επιτρέπεται να διακινούνται και να
παραµένουν πάνω σε ακάλυπτες µονωτικές στρώσεις, εκτός αν τοποθετηθούν προσωρινά σκληρά
δάπεδα (ξύλινα µαδέρια, φύλλα κόντρα πλακέ, µοριοσανίδες κλπ.).
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα πρέπει να µην αναπτύσσουν δυσµενείς αλληλεπιδράσεις.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος στις εργασίες και στα υλικά που ανταποκρίνονται
στα σχέδια, στις περιγραφές του έργου και στις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Καµία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη.
Εργασίες που παρεκκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της
παρούσας ΠΕΤΕΠ, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς
επιβάρυνση του εργοδότη.
Από τον έλεγχο δεν εξαιρούνται τα προστατευτικά µέτρα.
Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει την λήψη πρόσθετων προστατευτικών µέτρων όποτε
διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα και δεν παρέχουν την απαιτούµενη προστασία.
Πριν να εφαρµοσθεί η επόµενη στρώση επί της θερµοµόνωσης θα ελέγχεται για διαπίστωση, εάν
έχει υγρανθεί επιφανειακά, στη µάζα και στην κάτω επιφάνειά της. Επίσης θα ελέγχεται εάν
υπάρχουν κενά µεταξύ των φύλλων της θερµοµόνωσης τα οποία θα πρέπει να συµπληρωθούν
από το ίδιο υλικό. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται εάν µε την επικάλυψη της θερµοµόνωσης
υπάρχει περίπτωση δηµιουργίας κενού όπου τότε θα εµφανισθούν προβλήµατα θερµοµονωτικής
αποτελεσµατικότητας λόγω εναλλαγών θερµότητας µε µετάβαση.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα συνεργεία κατά των εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα :
α) να συµµορφώνονται στην οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» και στην Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας (Π∆ 17/96 και Π∆ 159/99 κλπ.)
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β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
-

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

-

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

-

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

-

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

γ) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας από τοξικούς ατµούς, εφόσον τούτο
απαιτείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού µεµβράνης και των υλικών συγκόλλησης,
καθώς και ειδικά καθαριστικά κατάλληλα για την αποµάκρυνση των συγκολλητικών υλικών από
µέρη του σώµατος.

5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών, 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 οι χώροι από τις κόλλες, τα κονιάµατα και τις άδειες
συσκευασίες, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε
κατάσταση που να επιτρέπει άµεσα τις επόµενες εργασίες.

6.

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