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Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών

1.

ΠΕΤΕΠ

03-06-02-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η καταγραφή των πλέον συνήθων ελαφρών
θερµοµονωτικών υλικών που µορφοποιούνται σε µη αυτοφερόµενα φύλλα, πλάκες ή παπλώµατα
που δύνανται να χρησιµοποιηθούν στις θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών µε φέροντα υπό
κλίση στοιχεία Ο.Σ. ή ξύλινα στοιχεία, ως και των τρόπων εφαρµογής των, ανάλογα:
− Του κατοικήσιµου ή όχι των κάτωθεν της στέγης χώρων, από το οποίο εξαρτάται και η θέση
τοποθέτησης της θερµοµονωτικής στρώσης.
− Της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαφράγµατος κάτωθεν της επικεράµωσης για πρόσθετη
στεγανωτική εξασφάλιση και για την δηµιουργία ζωνών αερισµού µεταξύ επικεράµωσης και
διαφράγµατος ως και µεταξύ θερµοµόνωσης και διαφράγµατος.
− Των διατάξεων για τον περιορισµό των θερµικών γεφυρών µεταξύ των στοιχείων κατάληξης
στέγης και κατακόρυφων στοιχείων κελύφους.
Στην κατηγορία των ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών υπάγονται όλα τα ως άνω υλικά που έχουν:
•

Συντελεστή θερµοαγωγιµότητας λ <0,065 W/m o K

•

Θερµική αντίσταση

R > 0,05 m 2 o K/W

Η επιλογή των ελαφρών θερµοµονωτικών υλικών και από τη φάση µελέτης δύναται να γίνεται µε
βάση τα αναφερόµενα στο συνηµµένο Παράρτηµα της ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01.

1.1. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
EN ISO 7345:1995

Thermal insulation - Physical quantities and definitions (ISO 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 από κυψελωτό κονιόδεµα 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)
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EN 1604:1996

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

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
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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

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

Γαλλικές Τεχνικές Προδιαγραφές:
AFNOR P 31-202, έως P 31-207, DTU 40.21, 40.211, 40.22, 40.23, 40.24 «Επικεραµώσεις».

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

(βλέπε και το παράρτηµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο)
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)

•

Πολυoυρεθάνη (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)
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2.1.2.

Ανάλογα της χρήσιµης τιµής

Ανάλογα της χρήσιµης τιµής του συντελεστή θερµοαγωγιµότητας λ και της χρήσιµης τιµής της
θερµικής αντίστασης όπως ορίζονται στη Σηµείωση της παραγράφου 2.1 του συνηµµένου στην
ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 του πρώτου µέρους του Παραρτήµατος.

2.1.3.

Ανάλογα της στεγανότητας του αέρα

Ειδικά για τα ινώδη υλικά ιδίως αυτά που τοποθετούνται στις Στέγες, βλέπε σχετικά και παράγραφο
3.3 του πρώτου µέρους του ως άνω Παραρτήµατος.

2.1.4.

Ανάλογα της διαµόρφωσης της επιφάνειας 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, KRAFT, 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.

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. Βλέπε σχετικά
και πρώτο µέρος του συνηµµένου στην ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 Παραρτήµατος.

2.3. ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ Η ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Τα θερµοµονωτικά υλικά που τοποθετούνται στις κεραµοσκεπείς στέγες 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.
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2.3.1.

Φράγµα υδρατµών

Ανάλογα της υγροµετρίας των κάτωθεν χώρων (βλέπε αναφορικά µε την υγροµετρία Σηµείωση
παραγράφου 2.3.3) του πρώτου µέρους του συνηµµένου στην ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01
Παραρτήµατος.
-

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 µε ή χωρίς
ενδιάµεσο φύλλο αλουµινίου.

Προβλέπεται τοποθέτηση υποχρεωτικά όταν το θερµοµονωτικό υλικό είναι ινώδες. ∆εν είναι
απαραίτητη η τοποθέτηση όταν το θερµοµονωτικό υλικό είναι από εξελασµένη 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 και φράγµα υδρατµών.
Τοποθετείται επίσης όταν απαιτείται αποµάκρυνσης υγρασίας από στρώση που έχει διαποτισθεί µε
νερό και δεν υπάρχει χρόνος για στέγνωµα.
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 από 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. Αυτοκόλλητες ταινίες πολυεστέρα ή ασφαλτικής µεµβράνης
Πλάτους 15 cm για στεγάνωση των αρµών του θερµοµονωτικού υλικού όταν τοποθετείται κάτωθεν
της φέρουσας πλάκας, επί προπλάκας.
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2.3.5.

Πίληµα από µη υφαντές ίνες πολυεστέρα ελάχιστου 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 ανεξαρτοποίησης.

2.3.6.

Μεµβράνη πολυεστέρα τοποθετούµενη επί θερµοµονωτικού υλικού

Εξελασµένης πολυστερίνης για την αποφυγή διελεύσεως γαλακτώµατος τσιµέντου από τη στρώση
κλίσης την κατασκευαζόµενη επί της θερµοµόνωσης.

2.3.7.

Στρώση προστασίας από γαρµπιλοσκυρόδεµα

Κατασκευάζεται, οπλισµένη ή όχι, επί της θερµοµονωτικής στρώσης όταν αυτή τοποθετείται πάνω
από την οροφή του τελευταίου ορόφου που επιστεγάζεται µε κεραµοσκεπή στέγη, για την
προστασία της θερµοµόνωσης, κυρίως από τα συγκεντρωµένα φορτία τα προερχόµενα από τους
ορθοστάτες στέγης όταν αυτοί δεν ανήκουν σε αυτοφερόµενο ξύλινο ζευκτό.
Σηµείωση:
∆εν επιτρέπεται η κατασκευή της ως άνω προστασίας από ελαφροσκυρόδεµα δεδοµένου ότι
συγκρατούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τα νερά του.

2.3.8.

Ξύλινο υπόστρωµα θερµοµονωτικής στρώσης

∆εδοµένου ότι η θερµοµόνωση δύναται να τοποθετηθεί επί των αµειβόντων ή ανάµεσα αυτών, επί
των ελκυστήρων ή ανάµεσα αυτών, απαιτείται ένα ξύλινο υπόστρωµα για την έδραση της
θερµοµόνωσης.
Το ξύλινο υπόστρωµα δύναται να αποτελείται:
−

Από ραµποταρισµένες σανίδες λευκής ή σουηδικής προέλευσης

−

Από φύλλα µοριοσανίδων

−

Από φύλλα κόντρα-πλακέ

Το πάχος των ως άνω στοιχείων θα προκύψει κατόπιν υπολογισµού ανάλογα του µεταξονίου των
αµειβόντων ή των ελκυστήρων της ξύλινης κατασκευής.
Υποχρεωτικά τα ξύλινα ως άνω στοιχεία θα έχουν εµποτιστεί µε προστατευτικά υλικά έναντι
µυκήτων και ξυλοφάγων εντόµων.

2.3.9.

∆ιάφραγµα δηµιουργίας ζωνών αερισµού κάτωθεν της επικεράµωσης

Πραγµατοποιούνται µε την τοποθέτηση ενός εύκαµπτου ή άκαµπτου διαφράγµατος κάτω από την
επικεράµωση και πάνω από την θερµόµόνωση ή τα φέροντα στοιχεία (ξύλα, φέρουσα πλάκα,
πλάκα Ο.Σ.), ώστε να δηµιουργούνται δύο ανεξάρτητες ζώνες (στρώσεις) µε τις οποίες θα
αερίζονται:
−

Οι εσωτερικές επιφάνειες της επικεράµωσης

−

Τα ξύλινα στοιχεία πάνω από το διάφραγµα

−

Η άνω επιφάνεια της θερµοµόνωσης (εφόσον είναι τοποθετηµένη πάνω από τα φέροντα
στοιχεία)

−

Τα ξύλινα στοιχεία κάτω από το διάφραγµα

Συγχρόνως µε την τοποθέτηση του διαφράγµατος διευκολύνεται η απορροή νερών προς τις
οριζόντιες υδρορροές, τα οποία δύνανται να προέλθουν είτε:
−
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−

Από µικρή κλίση της στέγης

−

Από λιώσιµο του χιονιού που πέρασε υπό µορφή σκόνης µε τον άνεµο από τις ενώσεις των
κεραµιδίων

Προϋπόθεση αποτελεσµατικότητας των δηµιουργούµενων ζωνών αερισµού είναι:
•
•

Η πρόβλεψη οπών αερισµού στις κατώτερες καταλήξεις της στέγης και στους κορφιάδες.
Η δυνατότητα της απορροής των νερών που θα καταλήξουν επί του διαφράγµατος προς τις
οριζόντιες υδρορροές (λούκια).

1. Υλικό εύκαµπτου διαφράγµατος
Αποτελείται από µη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου ασφαλτωµένες και στις δύο όψεις βάρους
500 gr/m2 που τοποθετούνται επί των αµειβόντων ξύλινου ζευκτού ή επί των ξύλινων δοκών
που έχουν τοποθετηθεί επί φέρουσας πλάκας Ο.Σ. παράλληλα µε την κλίση της στέγης, εφόσον
το µεταξόνιο αυτών δεν είναι µεγαλύτερο των 90 cm.
Στην περίπτωση που απαιτείται βελτίωση της θερµικής άνεσης των χώρων µε επικεράµωση
χρησιµοποιείται το αυτό διάφραγµα, αλλά επικαλυµµένο µε φύλλο αλουµινίου, ώστε να
ανακλάται η υπέρυθρη ακτινοβολία από την επικεράµωση.
2. Υλικό άκαµπτου διαφράγµατος
Αποτελείται από δύο ασφαλτικές µεµβράνες µε φορέα υαλοπίληµα ή και υαλούφασµα
οξειδωµένης ή ελαστοµερούς ασφάλτου που υποχρεωτικά τοποθετούνται επί ξύλινου
υποστρώµατος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.8 της παρούσης της πρώτης καρφωτής
και της δεύτερης κολλητής επί της πρώτης-ή από µεµβράνες PVC ή τέλος από την ίδια
µεµβράνη του εύκαµπτου διαφράγµατος.
Σηµείωση: Λόγοι που επιβάλλουν την ανάγκη δηµιουργίας των δύο ζωνών αερισµού.
Στην περίπτωση που δεν προβλεφθούν οι ζώνες αερισµού θα υπάρξουν:
1. Επιπτώσεις στα κεραµίδια
Στα κεραµίδια όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα αερισµού της κάτω επιφάνειάς τους και η
απορροφούµενη από την µάζα τους υγρασία παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε
χαµηλές θερµοκρασίες, θα παρουσιασθούν φαινόµενα ρηγµάτωσης από παγετό, ιδίως όταν
το σχετικό πορώδες του υλικού τους είναι µεγαλύτερο του 18%.
Σχετικό πορώδες είναι ο λόγος επί τοις εκατό του όγκου των προσπελάσιµων πόρων προς
το συνολικό όγκο του δείγµατος.
Μια άλλη επίπτωση από την παραµονή υγρασίας είναι όταν η µάζα της αργίλου του
κεραµιδιού περιέχει κόκκους άνυδρου ασβέστου, οπότε τότε θα παρουσιασθούν τοπικές
αποφλοιώσεις οι οποίες δύνανται να φθάσουν και στην πλήρη καταστροφή των κεραµιδιών.
Τα φαινόµενα αυτά θα παρουσιασθούν και στην εξωτερική επιφάνεια των κεραµιδιών.
2. Επιπτώσεις στα ξύλινα στοιχεία της στέγης
Στα ξύλινα στοιχεία της στέγης, όταν το ποσοστό υγρασίας τους είναι µεγαλύτερο του 15%
διατρέχουν τον κίνδυνο:
α. να αναπτυχθούν µύκητες (meriulus domesticus) οι οποίοι δύνανται να περάσουν από τις
τρύπες των τούβλων και των κονιαµάτων και να προσβάλλουν τους κατοικήσιµους
χώρους (έπιπλα, υφάσµατα, χαρτιά ταπετσαρίας).
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β. να προσβληθούν από λευκούς τερµίτες (φυγόφοτους) όταν το γύρω του κτιρίου έδαφος
έχει αποικίες τερµιτών, των οποίων η βασική τους τροφή είναι η κυτταρίνη των ξύλων.
γ. να παρουσιάσουν µεγαλύτερα των επιτρεποµένων βέλη κάµψεως, δεδοµένου ότι µε την
αύξηση της υγρασίας, µειώνονται οι επιτρεπόµενες τάσεις, και λόγω αυτής της µείωσης
γίνεται µικρότερο το µέτρο ελαστικότητας.
Η αύξηση του βέλους κάµψεως των ξύλινων φερόντων στοιχείων δύναται να οδηγήσει στη
θραύση των κεραµιδιών, στη ρηγµάτωση του τεντωµένου διαφράγµατος και κυρίως στην
χαλάρωση της όλης συνδεσµολογίας των ξύλινων στοιχείων.
Η αύξηση του ποσοστού υγρασίας των ξύλων εξαρτάται πάντοτε από την σχετική υγρασία
του αέρα των κατοικήσιµων χώρων.
Εάν οι χώροι αυτοί δεν αερίζονται, οι υδρατµοί θα περνάνε προς την περιοχή της στέγης µε
διαπέραση εφόσον δεν έχει προβλεφθεί φράγµα υδρατµών στην οροφή του τελευταίου
ορόφου και στεγανή στο σύνολό της κατασκευή.
3. Επιπτώσεις στη θερµοµονωτική στρώση της στέγης
Οι ξύλινες κεραµοσκεπείς στέγες από πλευράς αερισµού της θερµοµονωτικής στρώσης
ανήκουν στις ψυχρές στέγες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη κάτω από την
επιφάνεια της επιστέγασης, κυρίως κάτω από το προβλεπόµενο διάφραγµα και πάνω από
τη θερµοµονωτική στρώση µιας αεριζόµενης στρώσης σε επικοινωνία µε τον εξωτερικό
αέρα.
Απουσία παρόµοιας στρώσης επαυξάνει την υγρασία στη µάζα του υλικού της
θερµοµόνωσης και από το λόγο αυτό µείωση της θερµοµονωτικής ικανότητας.

2.4. 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.

2.5. 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.
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2.6. 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.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
(Βλέπε σχήµατα 1 έως 5)
Για την εφαρµογή των θερµοµονωτικών στρώσεων στις κεραµοσκεπείς στέγες, πρέπει πάντοτε να
λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια:
−

Του κατοικήσιµου ή όχι των κάτωθεν της στέγης, χώρων

−

Της αποτελεσµατικότητας της θερµοµονωτικής στρώσης ανάλογα της θέσης τοποθέτησής της
ως προς τον φέροντα οργανισµό

Πάντοτε σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική:
−

Τοποθέτηση προστατευτικής µεµβράνης (διαφράγµατος) κάτωθεν της επικεράµωσης στην
πλέον κατάλληλη θέση ως πρόσθετη στεγανωτική εξασφάλιση (εκτός της επικεράµωσης) της
θερµοµονωτικής στρώσης ή των κάτωθι χώρων.

−

Πρόβλεψη διατάξεων αερισµού των δηµιουργούµενων ζωνών µε την παρουσία του
διαφράγµατος.
• Επικεράµωσης και προστατευτικού διαφράγµατος
• Θερµοµονωτικής στρώσης και προστατευτικού διαφράγµατος (ψυχρή στέγη)

−

Τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών κάτω από τη θερµοµονωτική στρώση ανάλογα της
υγροµετρίας των στεγασµένων χώρων.

−

Πρόβλεψη διατάξεων αερισµού των µη κατοικήσιµων χώρων κάτωθεν της στέγης.

Με βάση τα παραπάνω δύο κριτήρια, προκύπτουν οι Οµάδες ∆ιατάξεων θερµοµόνωσης:
Οµάδα Α: κατοικήσιµος κάτωθεν της στέγης χώρος, µε φέρουσα πλάκα µε κλίση πλάκα
οπλισµένου σκυροδέµατος.
∆ιάταξη 1η , σχήµα 1: Θερµοµονωτική στρώση επί της φέρουσας πλάκας ανάµεσα σε ξύλινα κατά
µήκος στοιχεία (αµείβοντες) επί των οποίων στηρίζονται οι τεγίδες επικεράµωσης.
∆ιάταξη 2η, σχήµα 2: Θερµοµονωτική στρώση, απ’ ευθείας κάτωθεν της φέρουσας πλάκας αλλά
επί προπλάκας µε την επικεράµωση επί ξύλινων στοιχείων εδραζοµένων επί της πλάκας
(αµείβοντες τεγίδες).
Οµάδα Β: κατοικήσιµος τελευταίος όροφος µε φέρουσα ξύλινη κατασκευή στέγης
∆ιάταξη 3η, σχήµα 3: Θερµοµονωτική στρώση επί ξύλινης επένδυσης (πέτσωµα) τοποθετούµενης
επί των αµειβόντων ή µεταξύ αυτών.
ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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Οµάδα Γ: µη κατοικήσιµος τελευταίος όροφος µε φέρουσα ξύλινη κατασκευή στέγης
∆ιάταξη 4η, σχήµα 4: Θερµοµονωτική στρώση επί ξύλινης επένδυσης (πέτσωµα) τοποθετούµενης
επί των ελκυστήρων ή µεταξύ αυτών.
∆ιάταξη 5η, σχήµα 5: Θερµοµονωτική στρώση επί της φέρουσας πλάκας δαπέδου µη κατοικήσιµου
χώρου ή απ’ ευθείας κάτωθεν αυτής.
Ανεξάρτητα της θέσης τοποθέτησης της θερµοµονωτικής στρώσης, αυτή θα πρέπει να συνδυάζεται
και να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια µε την θερµοµόνωση των εξωτερικών τοίχων,
πάντοτε βέβαια ανάλογα των διατάξεων θερµοµόνωσης αυτών – ώστε να αποφεύγονται οι
θερµικές γέφυρες. Τούτο σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντιµετωπισθεί η θερµοµόνωση των
κεραµοσκεπών στεγών εάν δεν έχει ολοκληρωθεί και η µελέτη θερµοµόνωσης των κατακόρυφων
στοιχείων του.

4.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

4.1. 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 Επίβλεψης

4.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο χρόνος έναρξης εργασιών διαφέρει από ∆ιάταξη σε ∆ιάταξη θερµοµόνωσης δεδοµένου ότι θα
πρέπει να προηγηθούν ορισµένες οικοδοµικές και ξυλουργικές εργασίες ή σε ορισµένες
περιπτώσεις να γίνονται παράλληλα.
Έτσι:

4.2.1.

Για την πρώτη διάταξη θερµοµόνωσης

(σχήµα 1, τοµή α-α)
θα πρέπει:
1. Να έχει ολοκληρωθεί η απισωτική στρώση τσιµεντοκονίας επί της φέρουσας πλάκας µε
υποχρεωτική χρήση πρόσµικτων πολυµερικών για επαύξηση της συγκόλλησης.
2. Να έχουν στερεωθεί τα ξύλινα καδρόνια επί της φέρουσας πλάκας µε κατεύθυνση
τοποθέτησης παράλληλα µε την κλίση της στέγης. Τα ως άνω καδρόνια θα εχουν ελάχιστο
πλάτος 7 cm και ύψος και 2 cm µεγαλύτερο του πάχους της θερµοµόνωσης µε µεταξόνιο όχι
µεγαλύτερο των 90 cm.

10/38

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

3. Στην περίπτωση όπου η υγροµετρία των κάτωθεν χώρων είναι µεγαλύτερη των 5 gr/m3 (βλέπε
για την υγροµετρία Σηµείωση 1, παραγράφου 2.3.3 του συνηµµένου στην ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01
Παραρτήµατος) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επικόλληση φράγµατος υδρατµών επί της
απισωτικής τσιµεντοκονίας, (εφόσον απαιτείται από το είδος του θερµοµονωτικού υλικού) και
επ’ αυτού να στερεωθούν τα ως άνω αναφερόµενα καδρόνια.
Σηµείωση:
Για την αποφυγή διάτρησης του φράγµατος υδρατµών από την στερέωση των καδρονιών, και
εφόσον απαιτείται η προστασία του θερµοµονωτικού υλικού από συµπυκνώσεις υδρατµών,
δύναται να χρησιµοποιηθεί το ίδιο υλικό µε επικολληµένο εξ υπαρχής επ’ αυτού φράγµατος
υδρατµών ή να τοποθετηθεί το φράγµα υδρατµών ανάµεσα στα καδρόνια και να γυρίσει
κατακόρυφα και να στερεωθεί στις παρειές τους, ώστε να σχηµατισθεί ένα είδος σκάφης.

4.2.2.

Για τη δεύτερη διάταξη θερµοµόνωσης

(σχήµα 2, τοµή b-b)
Θα πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή της προπλάκας, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3.7.6.
της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ, επί της οποίας θα τοποθετηθεί η θερµοµόνωση.

4.2.3.

Για την Τρίτη διάταξη θερµοµόνωσης

(σχήµα 3, τοµές c-c και d-d)
Θα πρέπει:
1. Στην περίπτωση της τοµής c-c να προηγηθεί η τοποθέτηση των καδρονιών µε ένδειξη 15 επί
του ξύλινου υποστρώµατος επί του οποίου εφόσον απαιτείται φράγµα υδρατµών (βλέπε
παράγραφο 4.2.1-3 της παρούσης) θα έχει προηγηθεί η τοποθέτησή του ή το φράγµα
υδρατµών θα τοποθετηθεί εκ των υστέρων ανάµεσα στα καδρόνια 15.
2. Στην περίπτωση της τοµής d-d να έχει προηγηθεί το ξύλινο υπόστρωµα επί του κάτω πέλµατος
των αµειβόντων και εφόσον απαιτείται να έχει τοποθετηθεί το φράγµα υδρατµών ανάµεσα στα
καδρόνια των αµειβόντων ώστε να σχηµατισθεί ένα είδος σκάφης.
Και στις δύο περιπτώσεις το φράγµα υδρατµών τοποθετείται:
−

Είτε ελεύθερο επί του ξύλινου υποστρώµατος και στερεούται µε την τοποθέτηση των
καδρονιών 15 ή γυρίζει κατακόρυφα και στερεούται στις παρειές των καδρονιών 12 ή 15 όταν
εφαρµόζεται ανάµεσα σε αυτά.

−

Είτε κολληµένο επί προηγουµένως καρφωθείσης ασφαλτικής µεµβράνης επί του ξύλινου
υποστρώµατος εφόσον απαιτείται µεγαλύτερη εξασφάλιση έναντι συµπυκνώσεων υδρατµών.

4.2.4.

Για την τέταρτη διάταξη θερµοµονώσεων

(σχήµα 4, τοµές f-f και g-g)
Ισχύουν τα αναφερόµενα και στην προηγούµενη παράγραφο:
−

Για την περίπτωση της τοµής f-f προηγείται η κατασκευή του ξύλινου υποστρώµατος και η
τοποθέτηση των καδρονιών µε ένδειξη 15 επί των ελκυστήρων µετά ή άνευ φράγµατος
υδρατµών.

−

Για την περίπτωση της τοµής g-g προηγείται η κατασκευή του ξύλινου υποστρώµατος µετά ή
άνευ φράγµατος υδρατµών.

4.2.5.

Για την Πέµπτη διάταξη θερµοµονώσεων

(σχήµα 5, τοµές i-i και k-k)
ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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Θα πρέπει:
1. Για την περίπτωση της τοµής i-i να προηγηθεί η κατασκευή της προπλάκας όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 4.2.2 της παρούσης.
2. Για την περίπτωση της τοµής k-k να προηγηθεί η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών επί
απισωτικής ή όχι τσιµεντοκονίας εφόσον απαιτείται από το είδος του υλικού και από την
υγροµετρία των κάτωθεν χώρων.

4.3. ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4.3.1.

Για την Πρώτη διάταξη θερµοµονώσεων (σχήµα 1 τοµή a-a)

1. το θερµοµονωτικό υλικό ανεξάρτητα είδους τοποθετείται πάντοτε ανάµεσα σε προηγουµένως
στερεωθέντα καδρόνια σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2.1 της παρούσης.
2. το πάχος των θερµοµονωτικών υλικών υπολογίζεται σύµφωνα µε τις θερµοµονωτικές
απαιτήσεις του έργου µε πρόσθετη απαίτηση όπως το σηµείο δρόσου να τοποθετείται πάνω
από τη διεπιφάνεια θερµοµόνωσης - υποστρώµατος.
3. τα θερµοµονωτικά υλικά δύνανται να είναι:
3α.υαλοβάµβακας ή πετροβάµβακας σε φύλλα τοποθετούµενα επί φράγµατος ή όχι υδρατµών.
3β.υαλοβάµβακας ή πετροβάµβακας σε παπλώµατα µε επικολληµένο ή όχι φράγµα υδρατµών,
και ενισχυµένα ή όχι µε µεταλλικό πλέγµα.
Σηµείωση
Η επιλογή του υαλοβάµβακα ή του πετροβάµβακα από θερµοµονωτικής πλευράς θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη και την παράγραφο 2.3 του συνηµµένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ στην 03-06-02-01
ΠΕΤΕΠ δεδοµένου ότι πρόκειται για ψυχρή αεριζόµενη στέγη όπου η θερµική αγωγιµότητα
εξαρτάται και από τον συντελεστή διαπερατότητας Kc στον αέρα.
Το επικολληµένο φράγµα υδρατµών στα παπλώµατα θα πρέπει να αποτελείται: από απλό
φύλλο αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 18 µικρών, ενισχυµένο ή όχι µε υαλόπλεγµα και
ασφαλτωµένο χαρτί τύπου KRAFT ή ανάλογου τύπου ανάλογα των καταπονήσεων που δύναται
να δεχθεί κατά τη φάση τοποθέτησης.
3γ. φύλλα διογκωµένου φελλού τοποθετούµενα µε σηµειακή κόλληση µε θερµή άσφαλτο επί
φράγµατος ή όχι υδρατµών (βλέπε σχετικά και παράγραφο 2.2.1 του συνηµµένου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ στην 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ).
3δ.φύλλα εξελασµένης πολυστερίνης τοποθετούµενα µε σηµειακή κόλληση µε χρήση συµβατής
προς την πολυστερίνη κόλλα (υδροδιαλυτή) (βλέπε σχετικά και παράγραφο 2.1 του ως άνω
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ).
3ε. πλάκες διογκωµένου γυαλιού τοποθετούµενα µε θερµή άσφαλτο (που περιβάλλει πλήρως
όλες τις επιφάνειες της ακόµα και τα σόκορα) επί ασταρωµένης µε ασφαλτικό βερνίκι
επιφανείας (βλέπε σχετικά και παράγραφο 2.3.2 του ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ).

4.3.2.

Για την ∆εύτερη διάταξη θερµοµονώσεων (σχήµα 2 τοµή b-b) εφ’ όσον

1. τοποθετείται επί προπλάκας. Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.7.6 και 3.8.2 της 0306-02-01 ΠΕΤΕΠ.
2. τοποθετείται εκ των υστέρων κάτωθεν της φέρουσας πλάκας. Ισχύουν τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 3.8.3 της ως άνω ΠΕΤΕΠ.
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3. τοποθετείται εκ των υστέρων κάτωθεν της φέρουσας πλάκας αλλά µε ενδιάµεσο αεριζόµενο
κενό. Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.8.4 της ως άνω ΠΕΤΕΠ.
Τα θερµοµονωτικά υλικά που δύνανται να χρησιµοποιηθούν είναι:
για την πρώτη περίπτωση: εξελασµένη πολυστερίνη
για την δεύτερη περίπτωση: πάπλωµα πετροβάµβακα µε επικολληµένο φράγµα υδρατµών
σύµφωνα µε τη δεύτερη σηµείωση της παραγράφου 4.3.1 της παρούσας, ανάµεσα σε µεταλλικό
ειδικό σκελετό (τύπου KNAUF) µε επικάλυψη διπλών γυψοσανίδων (ανθυγρών ή πυράντοχων).
για την τρίτη περίπτωση: πάπλωµα πετροβάµβακα όπως στα σχήµατα 15 έως 21 της παραγράφου
3.8.4 της 03-06-02-01 ΠΕΤΕΠ.
Σηµείωση
Και για τις τρεις ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί επί της πλάκας τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 4.2.1-2 της παρούσης, καδρόνια.
Αναφορικά µε το πάχος της θερµοµόνωσης ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.3.1-2 της
παρούσης.

4.3.3.

Για την Τρίτη διάταξη θερµοµονώσεων (σχήµα 3 τοµές c-c και d-d)

Τα υλικά θερµοµόνωσης που δύνανται να χρησιµοποιηθούν είναι τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 4.3.1-3 µε τις επόµενες παρατηρήσεις.
1 ισχύει η παράγραφος 4.3.1-2 της παρούσης αναφορικά µε το πάχος των υλικών.
2 στην περίπτωση παπλώµατος µε επικολληµένο ή όχι φράγµα υδρατµών που τοποθετείται
ανάµεσα στα καδρόνια 15 (τοµή c-c) ή στα καδρόνια 12 (τοµή d-d) αυτό γυρίζει κατακόρυφα και
στερεούται επί των παρειών των καδρονιών.
3 στην περίπτωση πλακών διογκωµένου γυαλιού, αυτές επικολλούνται µε θερµή άσφαλτο επί
προηγουµένως καρφωθέντος στο ξύλινο υπόστρωµα φύλλου ασφαλτικής µεµβράνης.

4.3.4.

Για την Τέταρτη διάταξη θερµοµονώσεων (σχήµα 4 τοµές f-f και g-g)

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο αναφορικά µε τα υλικά που
τοποθετούνται είτε επί των ελκυστήρων είτε µεταξύ αυτών µε τις αυτές παρατηρήσεις.
Επί πλέον για την προστασία της θερµοµόνωσης και για τη δηµιουργία αεριζόµενης ζώνης πάνω
από τη θερµοµόνωση τοποθετείται σανίδωµα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.8 της
παρούσης το οποίο δύναται και να κατασκευασθεί µε κλίση <1% και να στεγανοποιηθεί µε
ασφαλτικές µεµβράνες για επί πλέον προστασία των κατοικήσιµων χώρων από διαρροές από την
επικεράµωση. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλέπονται και οπές απορροής στα κατώτερα
σηµεία της προστατευτικής επικάλυψης.

4.3.5.

Για την Πέµπτη διάταξη θερµοµονώσεων (σχήµα 5 τοµές i-i και k-k)

Θα πρέπει:
1. για την περίπτωση της τοµής i- i να χρησιµοποιηθεί µόνο εξελασµένη πολυστερίνη, της οποίας
όλες οι ενώσεις θα πρέπει να καλυφθούν µε αυτοκόλλητες ταινίες και οι διατρήσεις από τους
οπλισµούς ανάρτησης να κλείσουν µε µαστίχα σιλικόνης.
Εξέχουσες προς τα κάτω δοκοί θα πρέπει να θερµοµονωθούν εκ των υστέρων µε φύλλα
υαλοβάµβακα ή πετροβάµβακα ή πάπλωµα από το ίδιο υλικό µε ή χωρίς επικολληµένο φράγµα
υδρατµών και επιφανειακή προστασία άνθυγρων ή πυράντοχων γυψοσανίδων.

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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2. για την περίπτωση της τοµής k-k να χρησιµοποιηθεί επίσης εξελασµένη πολυστερίνη όπως
αναφέρεται στην προηγούµενη περίπτωση.
Θα προβλεφθεί προστατευτική στρώση από οπλισµένο γαρµπιλοσκυρόδεµα ελαχίστου πάχους
5 cm µε ή χωρίς ελαφριά κλίση.
Εξέχουσες προς τα άνω δοκοί θα θερµοµονωθούν επίσης µε εξελασµένη πολυστερίνη και θα
προστατευθούν όπως προηγούµενα.
Στην περίπτωση που δίδεται ελαφριά κλίση στη στρώση προστασίας θα πρέπει να
προβλέπονται και οπές απορροής στα κατώτερα σηµεία της επικάλυψης.

14/38

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

(Α)
κατοικήσιµος χώρος
(8)
λιθοβάµβακας µε φράγµα ή όχι υδρατµών
(11) διάφραγµα (µεµβράνη πολυπροπυλενίου)
(12) αµείβον
(13) σανίδα πάχους 20 mm.min (ελάχιστη διατοµή 36/20)
(14) τεγίδα
(15) καδρόνια επί των αµειβόντων ή των ελκυστήρων
(25) εξελασµένη πολυστερίνη
οπές και κατεύθυνση αερισµού
ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

Σηµείωση αναφορικά µε το φράγµα υδρατµών
Α Η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών επί ξύλινης επένδυσης (πέτσωµα) κάτωθεν θερµοµόνωσης
προϋποθέτει ότι θα έχει καρφωθεί προηγούµενα, επί της επένδυσης, ασφαλτική µεµβράνη, επί της οποίας
θα κολληθεί το φράγµα.
Β Το φράγµα θα γυρίσει κατακόρυφα και θα στερεωθεί στις παρειές των καδρονιών που θα συναντήσει.
Γ Οµοίως θα γυρίσει κατακόρυφα και θα στερεωθεί στις παρειές των καδρονιών που θα συναντήσει, η
θερµοµόνωση που αποτελείται από πάπλωµα µε επικολληµένο στην επιφάνειά του φράγµα υδρατµών.
(Α)
(Β)
(8)
(11)
(13)
(16)
(19)
(27)

κατοικήσιµος χώρος
µη κατοικήσιµος χώρος
λιθοβάµβακας µε φράγµα ή όχι υδρατµών
διάφραγµα (µεµβράνη πολυπροπυλενίου)
σανίδα πάχους 20 mm.min (ελάχιστη διατοµή 36/20)
ξύλινο πέτσωµα (σανίδωµα, κόντρα πλακέ, φύλλα µορίων ξύλου)
ελκυστήρας ζευκτού
οπές και κατεύθυνση αερισµού

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

(5)
(10)
(12)
(14)
(25)

φράγµα υδρατµών
καρφωτή ασφαλτική µεµβράνη
αµείβον
τεγίδα
εξελασµένη πολυστερίνη
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4.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ
4.4.1.

Εύκαµπτο διάφραγµα

Βλέπε σχετικά και παράγραφο 2.3.9 της παρούσης.
Το διάφραγµα εφαρµόζεται πάντοτε επί των καδρονιών που έχουν τοποθετηθεί επί της φέρουσας
πλάκας όπως στις περιπτώσεις της Πρώτης και ∆εύτερης διάταξης θερµοµόνωσης ή επί των
αµειβόντων ξύλινου ζευκτού της Τρίτης διάταξης (σχήµα 3 τοµή d-d) ή τέλος επί των πρόσθετων
καδρονιών επί των αµειβόντων (σχήµα 3 τοµή c-c).
Σε όλες τις άνω περιπτώσεις, το διάφραγµα τοποθετείται τεντωµένο, κάθετα προς τη γραµµή της
µεγαλύτερης κλίσης, και στερεούται µηχανικά προσωρινά µε πλατυκέφαλα καρφιά µε αρχή
τοποθέτησης από το κατώτερο σηµείο της στέγης.
Το πλάτος επικάλυψης των φύλλων του διαφράγµατος είναι 20 cm, οι ενώσεις είναι είτε µε απλή
επικάλυψη, είτε µε αυτοκόλλητες ταινίες συµβατές µε το υλικό του διαφράγµατος.
Η οριστική στερέωση του διαφράγµατος πραγµατοποιείται µε κάρφωµα σανίδων ελάχιστου πάχους
20 mm και ελάχιστου πάχους 36 mm, επί των προηγούµενων αναφεροµένων καδρονιών ή
αµειβόντων, ώστε να σχηµατισθεί η κάτω ζώνη αερισµού και της θερµοµόνωσης και των ξύλινων
στοιχείων (σχήµα 6) ελαχίστου πάχους 20 mm.
Με την τοποθέτηση των τεγίδων κάθετα επί των ήδη τοποθετηθέντων σανίδων δηµιουργείται η
πάνω ζώνη αερισµού µεταξύ της κάτω επιφανείας της επικεράµωσης και του διαφράγµατος.
Η αποτελεσµατικότητα των ζωνών αερισµού εξαρτάται:
− από την πρόβλεψη οπών προσαγωγής αέρα στα κατώτερα σηµεία της στέγης για την κάτω
ζώνη και κατάλληλης διαµόρφωσης του διαφράγµατος κοντά στους κορφιάδες ώστε ο
επαγόµενος αέρας να καταλήγει στην πάνω ζώνη.
− από την πρόβλεψη οπών προσαγωγής και απαγωγής για την πάνω ζώνη οι οποίες συνήθως
δηµιουργούνται µε την τοποθέτηση ειδικών προς τούτο κεραµιδιών.
Επιπλέον θα πρέπει να επιδιώκεται όπως το εύκαµπτο διάφραγµα συµβάλλει και στην απορροή
των νερών που ενδεχόµενα θα περάσουν από την επικεράµωση.
Προς τούτο θα πρέπει:
− να προσαρµοσθεί η κάτω κατάληξη του διαφράγµατος µε τις οριζόντιες υδρορροές (λούκια) της
στέγης (σχήµατα7,8,9).
−

να γίνει κατάλληλη διαµόρφωση κατά την τοποθέτηση του διαφράγµατος προς τα ανάντη των
κατασκευών που προεξέχουν της επικεράµωσης (όπως παράθυρα, καταπακτές, αγωγοί
καπναγωγοί) ώστε να γίνεται µια εκτροπή των νερών (σχήµατα 10 έως 13).

− να προσαρµοσθεί κατάλληλα το διάφραγµα στα λούκια της στέγης (συνάντηση δύο επιπέδων
στέγης) όπως σηµειούται στα σχήµατα 14 έως 17 µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει τοπικά ένα
άκαµπτο υπόστρωµα (έλασµα αλουµινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, ή και σανίδωµα).

4.4.2.

Άκαµπτα διαφράγµατα

Το άκαµπτο διάφραγµα δηµιουργείται από ένα ξύλινο υπόστρωµα που τοποθετείται στη θέση του
εύκαµπτου διαφράγµατος επί του οποίου τοποθετείται µια στεγανωτική στρώση όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 2.3.8-2.
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ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

4.4.3.

Ελάχιστο πάχος ζωνών αερισµού

Πρέπει να είναι τουλάχιστο 20 mm µετρούµενο:
− για την πάνω ζώνη µεταξύ κάτω πέλµατος τεγίδων και διαφράγµατος
− για την κάτω ζώνη µεταξύ διαφράγµατος και άνω επιφανείας θερµοµόνωσης

4.4.4.

∆ιατοµές οπών αερισµού

Οι οπές αερισµού προκύπτουν ως ποσοστό της όλης επιφάνειας της στέγης ίσης µε την προβολή
της σε οριζόντιο επίπεδο στην οποία δεν περιλαµβάνονται τα προεξέχοντα του κελύφους τµήµατα
της.
Οι προκύπτουσες διατοµές κατανέµονται κατά το ήµισυ µεταξύ του κατώτερου τµήµατος της στέγης
και το υπόλοιπο ήµισυ στους κορφιάδες.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η διατοµή των οπών αερισµού θα είναι ίση:
-

µε 1/5000 της ως άνω επιφανείας για την πάνω ζώνη αερισµού

-

µε 1/300 της ως άνω επιφανείας για την κάτω ζώνη αερισµού

Ειδικά στην περίπτωση όπου η θερµοµόνωση τοποθετείται οριζόντια στην οροφή του τελευταίου
ορόφου, οι οπές του αερισµού του όγκου του ακατοίκητου χώρου κάτω από τη στέγη θα είναι ίση
µε το 1/5000 της ως άνω οριζόµενης επιφάνειας.

4.4.5.

Περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η δηµιουργία της κάτω ζώνης
αερισµού (σχήµατα 18,19,20)

Όταν στις κάτω καταλήξεις της στέγης προβλέπεται η απορροή των νερών να γίνεται από
εσωτερική υδρορροή (λούκι) όπως τα σχήµατα 18,19,20 της Πρώτης και Τρίτης διάταξης
θερµοµόνωσης, τότε δεν είναι δυνατή η δηµιουργία της κάτω ζώνης αερισµού, πράγµα που οδηγεί
σε θερµή στέγη από πλευράς θερµοµόνωσης - βλέπε σχετικά τα ως άνω σχήµατα για διαµόρφωση
της θερµής στέγης.

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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(6)
(11)
(13)
(14)
(16)

20/38

έλασµα νεροσταλάκτης αποκατάσταση της συνέχειας του διαφράγµµατος µε την υδρορροή
διάφραγµα (µεµβράνη πολυπροπυλενίου)
(12) αµείβον
σανίδα πάχους 20 mm (στο σχήµα 16 καµπυλώνεται πάνω το σανίδωµα)
τεγίδα
(14.1) τεγίδα µεγαλύτερου ύψους της 14
σανίδωµα (πέτσωµα) επί του αµείβοντος
(28) µετώπη µε κόντρα πλακέ θαλάσσης

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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(Α)
(Β)
(11)
(12)
(13)
(14)
(14.3)
(16.1)
(23)
(52)
(53)

22/38

αναδιπλούµενα και περιτυλισσόµενα τµήµατα διαφράγµατος
απόσταση ασφαλείας από καπναγωγό
διάφραγµα
(11.1) πρόσθετο διάφραγµα για διάταξη εκτροπής
αµείβον
(12.1) πρόσθετο δοκάρι επί του αµείβοντος
(12.2) πρόσθετο δοκάρι
σανίδα επί του αµείβοντος µετά την τοποθλετηση του διαφράγµατος (13.1) τάκος
τεγίδα
(14.2) τεµάχιο τεγίδας επί της οποίας περιτυλίσσεται το διάφραγµα
οµοίως όπως στο 14.2 τοποθετούµενα λοξά για εκτροπή της ροής των νερών
σανίδωµα δαπέδου στο λούκι
κενό αερισµού
λούκι απορροής νερών
οριζόντια υδρορροή στην κάτω κατάληξη στέγης

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

Χρήσιµες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m ≤ L ≤ 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης ≤ 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%

ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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(5) φράγµα υδρατµών (Φ.Υ.)
(8) λιθοβάµβακας τοποθετούµενος όπως στις τοµές α-α
(10) ασφαλτικές µεµβράνες (στην περίπτωση του 46, η
πρώτη καρφωτή, η δεύτερη κολλητή)
(12) αµείβον
(13) σανίδα πάχους > 25 επί του 12
(14) τεγίδα
(16) σανίδωµα (πέτσωµα) πάχους ≥ 25 mm

(17)
(18)
(27)
(46)
(47)
(49)
(50)

συνέχεια του 13 µε αλλαγή κλίσης
νεροσταλάκτης
είσοδος αερισµού µε σίτα
µοριοσανίδες
µεταλλική επένδυση υδρορροής
σφηνοειδής τάκος (σε ένα ή δύο τεµάχια)
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

Χρήσιµες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m ≤ L ≤ 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης ≤ 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%
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ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03

(5) φράγµα υδρατµών (Φ.Υ.)
(8) λιθοβάµβακας τοποθετούµενος όπως στις τοµές α-α
(10) ασφαλτικές µεµβράνες (στην περίπτωση του 16 και 50,
η πρώτη καρφωτή, η δεύτερη κολλητή)
(12) αµείβον
(13) σανίδα πάχους > 25 επί του 12
(14) τεγίδα
(16) σανίδωµα (πέτσωµα) πάχους ≥ 25 mm

(17)
(19)
(20)
(22)
(27)
(47)
(49)
(50)

συνέχεια του 13 µε αλλαγή κλίσης
ελκυστήρας ζευκτού
οργανικό κονίαµα
ειδική διογκωµένη πολυστερίνη για
εξωτερικές θερµοµονώσεις
είσοδος αερισµού µε σίτα
µεταλλική επένδυση υδρορροής
σφηνοειδής τάκος (σε ένα ή δύο τεµάχια)
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

Χρήσιµες διαστάσεις οριζόντιας υδρορροής
0,30 m ≤ L ≤ 1,00 m
(Ρ) min 0,15 για κλίση στέγης ≤ 20%
(Ρ) min 0,25 για κλίση στέγης >20%
ΠΕΤΕΠ:03-06-02-03
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4.5. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
Στα επόµενα ενδεικτικά σχήµατα από 21 έως 51 δίδονται οι θέσεις τοποθέτησης της
θερµοµόνωσης για διάφορες τοµές κατάληξης στέγης µε κατακόρυφα στοιχεία και για τις πέντε
διατάξεις θερµοµόνωσης των στεγών.
Αναφορικά µε τις θερµοµονώσεις των στοιχείων του κελύφους, αυτές διακρίνονται:
1. στις τοποθετούµενες ανάµεσα σε δύο τοιχοποιίες χωρίς ενδιάµεσο κενό όπου η θερµοµόνωση
τοποθετείται µπροστά από τα φέροντα στοιχεία (υποστυλώµατα, δοκοί), πράγµα που σηµαίνει
ότι τα στοιχεία αυτά θα προεξέχουν περισσότερο του συνήθους προς το εσωτερικό των χώρων.
2. στις εξωτερικές θερµοµονώσεις που τοποθετούνται επί των στοιχείων των όψεων (φέροντα
οργανισµού και τοίχων πληρώσεως) και καλύπτονται µε λεπτά οπλισµένα µε πλέγµατα
συνθετικών ινών, κονιάµατα οργανικά ή ανόργανα, ανάλογα του είδους του υλικού
θερµοµόνωσης (διογκωµένης πολυστερίνης ή πετροβάµβακα).
Επειδή και µε τις δύο θέσεις της θερµοµόνωσης θα εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία του
φέροντα οργανισµού (ιδίως της πρώτης θέσης) στα οποία θα εµφανισθούν προβλήµατα τοπικών
επιφανειακών συµπυκνώσεων, σηµειούνται στα σχήµατα οι πρόσθετες θερµοµονώσεις που θα
πρέπει να τοποθετηθούν εσωτερικά, χωρίς τούτο να σηµαίνει ότι θα εξαλειφθούν πλήρως τα
προβλήµατα των θερµικών γεφυρώσεων.
Σηµείωση
1. Η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης επί του ξυλότυπου των φερόντων στοιχείων του κελύφους
δεν αντιµετωπίζει τις γραµµικές θερµικές απώλειες οι οποίες φθάνουν τα 25 µε 30% των
συνολικών απωλειών. Επιπλέον η ευστάθεια στο χρόνο παρόµοιας διάταξης µε το επ’ αυτής
επίχρισµα δεν είναι εξασφαλισµένη.
2. Παραλλαγή της τοποθέτησης της θερµοµόνωσης ανάµεσα σε δύο τοιχοποιίες, είναι να
προβλεφθεί ενδιάµεσο κενό µεταξύ θερµοµόνωσης και της εξωτερικής τοιχοποιίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις µε τη θερµοµόνωση ανάµεσα σε δύο τοιχοποιίες πρέπει να εξετάζεται και
το πρόβληµα των συµπυκνώσεων υδρατµών που µπορούν να εµφανισθούν στο εσωτερικό των
διάφορων στρώσεων.

5.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εργασίες θερµοµονώσεων επί επιφανειών σκυροδεµάτων θα εκτελούνται εφόσον στα 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, έστω και εάν
έχει τοποθετηθεί η µεµβράνη του διαφράγµατος.
Συνιστάται οι εργασίες θερµοµονώσεων και επικαλύψεών τους να εκτελούνται εν παραλληλία, µε
διαφορά µίας το πολύ εργάσιµης ηµέρας.
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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.

6.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται ποιοτικός έλεγχος των εργασιών, ότι τα υλικά και εργασίες
ανταποκρίνονται στα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις 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 επιφάνεια 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.

7.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7.1. 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.)
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).
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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.

7.2. 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.

8.

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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(7)
(8)
(10)
(21)
(22)
(25)

θερµοµόνωση επικολλούµενη µε Θ.Α.
λιθοβάµβακας µε επικολληµένο φράγµα υδρατµών
ασφαλτική µεµβράνη µε Θ.Α.
οργανικό κονίαµα
ειδική διογκωµένη πολυστερίνη για εξωτερικές θερµοµονώσεις
εξελασµένη πολυστερίνη
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Στις επιστεγάσεις απαιτούνται δύο ανεξάρτητα επίπεδα αερισµού: κάτω από το υλικό επιστέγασης,
ιδίως όταν αυτό είναι πορώδες, και µεταξύ άνω επιφανείας θερµοµόνωσης και προστατευτικής
µεµβράνης.

(3)
(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(21)
(22)
(23)
(25)
(45)
(48)
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απισωτική σιµεντοκονία
ψυχρή άσφαλτος
φράγµα υδρατµών (Φ.Υ.)
λιθοβάµβακας µε επικολληµένο ή όχι φράγµα υδρατµών
ασφαλτική µεµβράνη µε Θ.Α.
ειδική µεµβράνη πολυπροπυλενίου
αµείβον
σανίδωµα πάχους ≥ 25 mm
τεγίδα
σανίδωµα (πέτσωµα) πάχους ≥ 25 mm
οργανικό κονίαµα
ειδική διογκωµένη πολυστερίνη για εξωτερικές θερµοµονώσεις
αεριζόµενα ενδιάµεσα κενά
εξελασµένη πολυστερίνη
ειδικά τεµάχια κεραµιδιών
ειδικό στραντζαριστό αµµοχάλικο
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(7)
(8)
(10)
(21)
(22)
(25)
(47)

θερµοµόνωση επικολλούµενη µε Θ.Α.
λιθοβάµβακας µε επικολληµένο φράγµα υδρατµών
ασφαλτική µεµβράνη µε Θ.Α.
οργανικό κονίαµα
ειδική διογκωµένη πολυστερίνη για εξωτερικές θερµοµονώσεις
εξελασµένη πολυστερίνη
µεταλλική επένδυση υδρορροής
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(4)
(5)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(21)
(22)
(25)

32/38

ασφαλτική επάλειψη
φράγµα υδρατµών
λιθοβάµβακας
ασφαλτική µεµβράνη
διάφραγµα
αµείβον
σανίδα επί του 12 για
δηµιουργία αεριζόµενου
κενού
τεγίδα
οργανικό κονίαµα
ειδική διογκωµένη
πολυστερίνη για εξωτερικές
θερµοµονώσεις
εξελασµένη πολυστερίνη
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(8)
(19)
(22)
(25)
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λιθοβάµβακας µε ή όχι φράγµα υδρατµών
ανελκυστήρας
ειδική διογκωµένη πολυστερίνη για εξωτερικές θερµοµονώσεις
εξελασµένη πολυστερίνη
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(8) λιθοβάµβακας µε ή όχι φράγµα υδρατµών
(22) ειδική διογκωµένη πολυστερίνη για εξωτερικές θερµοµονώσεις
(25) εξελασµένη πολυστερίνη
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