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Ψευδοροφές µόνιµης κατασκευής µε
γυψοσανίδες

1.

ΠΕΤΕΠ

03-07-10-01

ANTIKEIMENO
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά τις απαιτήσεις υλικών και εργασιών για την κατασκευή ψευδοροφών
αναρτουµένων σε οροφές από σκυρόδεµα, ξύλο ή µέταλλο, µε σκελετό ανάρτησης από ξύλο ή
µέταλλο και τελική επιφάνεια γυψοσανίδες. Οι διαστάσεις, οι µορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά
αποτελούν αντικείµενο της µελέτης του έργου.
Στις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται βοηθητικές κατασκευές ανάρτησης άλλων
εγκαταστάσεων στο χώρο µεταξύ φέρουσας πλάκας και ψευδοροφής ή κάτω από τις ψευδοροφές.
Οι ψευδοροφές νοούνται τελειωµένες µε όλα τα εξαρτήµατά τους και µε ενσωµατωµένα άλλα
στοιχεία του έργου, όπως φωτιστικά σώµατα, στόµια, θυρίδες επίσκεψης, κ.λπ. Θα αποτελούν
ενιαία συστήµατα και εφόσον είναι οµοειδείς θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή στο
σύνολό τους.

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
EN 10142:2000

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

EN 10143:1993

Continuously hot-dip metal coated steel sheet and strip - Tolerances on
dimensions and shape -- Χαλυβδοελάσµατα και χαλυβδοταινίες µε συνεχή
επιµετάλλωση διά εµβαπτίσεως εν θερµώ - Ανοχές στις διαστάσεις και
µορφές

DIN 50021

Spray tests with different sodium chloride solutions. - ∆οκιµές ψεκασµού
µε διαλύµατα χλωριούχου νατρίου. Αντοχή επίστρωσης στη διάβρωση

EN ISO 2409:1994

Paints and varnishes - Cross-cut test (ISO 2409:1992). Χρώµατα και
βερνίκια. ∆οκιµή σταυροκοπής

DIN 67530

Reflectometer as a means for gloss assessment of plane surfaces of paint
coatings and plastics -- Προσδιορισµός στιλπνότητας επιφανειών
χρωµατισµών και πλαστικών µε χρήση ρεφλεκτοµέτρου (ανακλασιµέτρου)

EN ISO 2808:1999

Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808:1997). -Χρώµατα και βερνίκια. Προσδιορισµός πάχους ξηρού υµένα

EN 13964:2004

Suspended ceilings - Requirements and test methods -- Ψευδοροφές Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

EN 520:2004

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods -Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

EN 520:2004

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods -Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

BS 8212:1995

Code of practice for dry lining and partitioning using gypsum plasterboard.
Κώδικας πρακτικής ξηράς δόµησης µε χρήση γυψοσανίδων

ISO 6308:1980

Gypsum plasterboard -- Specification -- Γυψοσανίδες. Προδιαγραφές

EN 520:2004

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods -Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
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DIN 18165-2

Fibre insulating building materials - Part 2: Impact sound insulating
materials. -- Ινώδη µονωτικά δοµικά υλικά. Μέρος 2: Ηχοµονωτικά υλικά
για ήχο προερχόµενο από κρούσεις

DIN 18201

Tolerances in building - Terminology, principles, application, testing -Ανοχές στα κτιριακά έργα - Ορολογία, αρχές, εφαρµογές, δοκιµές

DIN 18202

Dimensional tolerances in building construction - Buildings. -- Ανοχές
διαστάσεων στα κτιριακά έργα - Κτίρια

prEN 14353

Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards Definitions, requirements and test methods. -- Μεταλλικά σφαιρίδια και
διαµορφωµένες διατοµές προς χρήση µε γυψοσανίδες. Ορισµοί,
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών

EN 14195:2005

Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions,
requirements and test methods -- Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για
συστήµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής

1.2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΦΕΚ 613/Β/12.10.92 «Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κώδικας» (ΝΕΑΚ).

2.

YΛIKA KPITHPIA AΠO∆OXHΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, η αναρτηµένη ψευδοροφή θα είναι κατασκευασµένη από
κύριους δοκούς ορθογωνικής διατοµής. Η εγκατάστασή της θα συµφωνεί µε το πρότυπο
DIN 18168 και θα συνάδει µε το ΦΕΚ 613/Β/12.10.92.
Τα φέροντα στοιχεία (υποδοµή, στοιχεία ανάρτησης, σφικτήρες) θα φέρουν µε ασφάλεια όλα τα
φορτία (σταθερά, κινητά, σεισµικά) και κάθε διαφορική πίεση, χωρίς να ξεπεραστούν η επιτρεπτή
αντοχή ή/ και το βέλος κάµψεως.
Το µέγεθος των στοιχείων και η απόστασή τους θα πρέπει να επιβεβαιωθούν υπολογιστικά,
σύµφωνα µε τους τεχνικούς κανονισµούς των κτιρίων ή µέσω πιστοποιητικών δοκιµών από
επίσηµο κέντρο δοκιµών, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 18168. Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, το
σταθερό φορτίο δεν θα ξεπερνά τα 0,50 kN/m2 .
Τα φέροντα στοιχεία µπορούν να φέρουν µε ασφάλεια φορτία µέχρι και 1,5 kN/m2 ,χωρίς να
ξεπεραστούν η επιτρεπτή αντοχή ή/ και το βέλος κάµψεως.

2.2. ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ∆ΟΚΟΙ
α) Mεταλλικές
Οι δοκοί που θα χρησιµοποιηθούν θα κατασκευασθούν από φύλλο γαλβανισµένου εν θερµώ
χάλυβος συνολικού πάχους 0,8 mm και θα είναι σε συµφωνία µε τα πρότυπα ΕΝ 10142 και ΕΝ
10143 ή εγκεκριµένα ισοδύναµα πρότυπα.
Το µέγιστο βέλος κάµψης θα περιορίζεται στο 1/500 του µήκους και δεν θα υπερβαίνει για κανένα
λόγο τα 4 mm (σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13964:2004).
Οι κοιλοδοκοί θα έχουν τελείωµα µε επίχρισµα πούδρας ελάχιστου πάχους 70-80µ και
στιλπνότητα 30° σε συµφωνία µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Το σύστηµα βαφής θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις των προτύπων DIN 67530, EN ISO 2409:1994,
EN ISO 2808:1999, EN ISO 12944-1:1998: Paints and varnishes - Corrosion protection of steel
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structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1:1998) -Χρώµατα και βερνίκια. Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µε προστατευτικές
επιστρώσεις. Μέρος 1: Γενική εισαγωγή, DIN 50021 ή άλλων ισοδύναµων.
Πριν το επίχρισµα τους, οι γαλβανισµένες επιφάνειες θα ασταρώνονται ή θα καλύπτονται µε
φωσφορικά άλατα, σε συµφωνία µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
β) Ξύλινες
Θα χρησιµοποιηθεί πριονιστή ξυλεία κωνοφόρων σε διατοµή σύµφωνα µε τη µελέτη.
Οι διαστάσεις διατοµών των ξύλων είναι σε χιλιοστά (mm). Πρώτη αναφέρεται η διάσταση κατά την
οποία το ξύλο εδράζεται και καρφώνεται.
Τα ξύλα πρέπει να είναι:
α) ίσια, χωρίς ελαττώµατα στο σχήµα, µε νερά που αποκλίνουν έως 12% από τον άξονα.
β) υγιή, χωρίς σκασίµατα, προβολές εντόµων και µυκήτων.
γ) µε ρόζους και θύλακες µε ρετσίνι, διαµέτρου έως το πολύ 1/4 του πλάτους της πλευράς που
υπάρχει ο ρόζος ή ο θύλακας.
δ) µε ποσοστό υγρασίας έως 22%.
Τα ξύλα θα εµποτίζονται µε συντηρητικό πιστοποιηµένης ποιότητας.
Σε περίπτωση απαίτησης πυροπροστασίας:
1) Ο σκελετός (δοκοί - αναρτήσεις) θα έχουν καλυφθεί µε ειδικό πυράντοχο χρώµα (διογκούµενο
µε τη φωτιά). Ειδικά, τα στοιχεία ανάρτησης θα περιβάλλονται µε κοχύλια λιθοβάµβακα
πάχους 20mm.
2) Tο ενδιάµεσο κενό της ψευδοροφής θα διαµερισµατούται µε ειδικά πυράντοχα διαφράγµατα
(κυρίως πάνω από τα εσωτερικά χωρίσµατα των χώρων), τα οποία θα έχουν τέτοια δοµή,
ώστε να συµβάλλουν και στην ηχοµόνωση.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ψευδοροφές µε καµπύλα τµήµατα γυψοσανίδων, θα
προβλέπονται ειδικοί προς τούτο σκελετοί.

2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Τα στοιχεία ανάρτησης (βραχίονες ανάρτησης) θα αποτελούνται από γαλβανισµένους κοχλίες
αγκυρώσεως και βραχίονες τύπου C. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τα στοιχεία
ανάρτησης θα συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και το πρότυπο EN
13964:2004και θα έχουν αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 50021.
Οι αγκυρώσεις στερέωσης που θα χρησιµοποιηθούν θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της
αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ. Επίσης, τα φέροντα στοιχεία θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της
παραγράφου 2.1.
Οι απαιτήσεις για τα σεισµικά στοιχεία θα πληρούν τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ613/Β/12.10.92
(«Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κώδικας»).

2.4. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ
Η κατασκευή της ψευδοροφής πρέπει να ακολουθεί κανόνες σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1296
και DIN 18168 (Μέρος 1: Απαιτήσεις κατασκευής).
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2.4.1.

Υλικά

Ο σκελετός ανάρτησης θα είναι επίπεδος, από προφίλ γαλβανισµένης λαµαρίνας σύµφωνα µε το
πρότυπο prEN 14353µε ταχείες ή αντιανεµικές αναρτήσεις. Οι βίδες στερέωσης θα ακολουθούν το
πρότυπο EN 14195:2005. Η επικάλυψη θα γίνεται µε µονή ή διπλή, επίπεδη ή καµπύλη
γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm (απλή, ανθυγρή ή πυράντοχη), µε ή άνευ ηχοαπορροφητικών οπών
και σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 520:2004, ISO 6308:1980 , EN 520:2004.
Το υλικό µόνωσης για ηχοµόνωνση, ηχοαπορρόφηση ή και θερµοµόνωση θα είναι από µη
εµποτισµένες ίνες θερµοβάµβακα, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 18165-1, πάχους όπως
προβλέπεται από την αντίστοιχη µελέτη. Στην περίπτωση ηχοαπορροφητικών απαιτήσεων
τοποθετείται πάνω από τη διάτρητη γυψοσανίδα ειδικό πυράντοχο πίληµα πριν από το
λιθοβάµβακα. Το υλικό στοκαρίσµατος αρµών θα είναι ειδικό για άνθυγρες και πυράντοχες
γυψοσανίδες. Επίσης, θα χρησιµοποιηθεί αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρµού ή χαρτοταινία
µε λεπτή διάτρηση και κατάλληλο υλικό φινιρίσµατος.
Σηµ: Όταν κάτω από την πλάκα χώµατος τοποθετείται ψευδοροφή από γυψοσανίδες
επικαλυµµένες µε λιθοβάµβακα, η παρουσία µόνο αυτού δεν µπορεί να καλύψει τις
θερµοµονωτικές ανάγκες των χώρων κάτω από το χώµα.

2.5. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
Όπου απαιτείται, θα χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια, τα οποία θα παράγονται από τον
κατασκευαστή της οροφής ή θα κατασκευάζονται επί τόπου σύµφωνα µε τη µελέτη. Tο ίδιο ισχύει
και για τα ειδικά συστήµατα στερέωσης.
Η επιλογή των υλικών θα είναι τέτοια, ώστε µεταξύ τους να µην αναπτύσσονται βλαπτικές
αλληλεπιδράσεις, όπως π.χ. ηλεκτρολυτικά ή γαλβανικά φαινόµενα, κ.λπ.

2.6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
Tα υλικά προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα αυτοκόλλητο
ή µη, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους και σηµασµένα όπως
προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης
και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

2.7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο µε προσοχή, ώστε να µην
τραυµατίζονται οι επιφάνειες και οι ακµές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους
χώρους πάνω σε στηρίγµατα, έτσι ώστε να µη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση,
να αερίζονται και να είναι προστατευµένα από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου.
Έτοιµες κατασκευές θα προσκοµίζονται λίγο πριν την ενσωµάτωσή τους στο έργο,
προστατευµένες από κάθε φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους
χώρους.
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3.

MEΘO∆OΣ KATAΣKEYHΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα
συνεργεία, υπό την καθοδήγηση τεχνικού µε εµπειρία σε παρόµοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα:
α) Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να
χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) Να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό: αυτοφερόµενα ικριώµατα και
σκάλες, εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαµάτων και
µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα.
γ) Να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) Να συµµορφώνονται µε τις εντολές της Επίβλεψης.
ε) Να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m² σε
θέση που θα υποδειχθεί από αυτόν. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως
οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό.

3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών γυψοσανίδας µπορούν να αρχίσουν µετά την:
-

κατασκευή των τοίχων (περιλαµβάνονται και τοίχοι ξηράς δόµησης),

-

τοποθέτηση των κασών των κουφωµάτων,

-

κατασκευή των επιχρισµάτων,

-

κατασκευή των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που διέρχονται µέσα από το χώρο
µεταξύ οροφής και ψευδοροφής συµπεριλαµβανοµένων και των δοκιµών στεγανότητας.

Επιπρόσθετα οι εργασίες µε κονιάµατα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσµατα, κονιάµατα υποστρωµάτων
κ.λπ.) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες νωρίτερα, ώστε να έχει
συµπληρωθεί η διαδικασία πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.

3.3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Η αναρτηµένη ψευδοροφή θα εγκατασταθεί όπως δείχνεται στα κατασκευαστικά σχέδια και σε
συµφωνία µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. O χώρος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
θα εγκατασταθεί η οροφή, θα µελετηθούν και η εργασία δεν θα προχωρήσει µέχρις ότου
διασφαλιστούν οι κάτωθι ικανοποιητικές συνθήκες:
-

Η περιοχή να είναι ελεύθερη από άλλα συνεργεία που µπορεί να δυσχεράνουν την
παραγωγικότητα της εργασίας.

-

Η επάνω επιφάνεια να είναι καθαρή.
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3.4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Θα σηµαδευτεί στην οροφή η θέση της ψευδοροφής και θα κατασκευαστεί ένα αρχικό πλέγµα µε
χρήση διαβαθµισµένων προκτυπηµένων γωνιακών διατοµών που θα κρεµαστούν από την
υποδοµή ή θα προσαρµοσθούν στους πλευρικούς τοίχους.
Οι γραµµές του αρχικού πλέγµατος θα αλφαδιαστούν πάνω από τη συνολική επιφάνεια και θα
ελεγχθούν για την ευθυγράµµιση τους, µε ανοχή 3mm στα 3,7m.

3.5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η εγκατάσταση του συστήµατος αναρτηµένης ψευδοροφής θα γίνει σε συµφωνία µε τις οδηγίες και
συστάσεις του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στα ΦΥΥ. Κάθε άλλη εργασία πάνω από την
ψευδοροφή θα έχει ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η εγκατάσταση της ψευδοροφής.
Εάν απαιτηθούν δραστηριότητες πάνω από την ψευδοροφή µετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να
δοθεί προσοχή για την παροχή πρόσβασης και διόδου για να αποφευχθεί η αποσυναρµολόγηση
οποιουδήποτε τµήµατος της ψευδοροφής. Σε περίπτωση που αυτό οφείλεται σε παράλειψη
συγκεκριµένου συνεργείου, αυτό βαρύνεται και µε το κόστος αποκατάστασης.

3.6. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ
Η χάραξη της ψευδοροφής θα γίνεται περιµετρικά στους τοίχους µε laser ή αλφαδολάστιχο και
χρωστικό νήµα (ράµµα). Η ανάρτηση των κυρίων οδηγών θα γίνεται µε αναρτήρες ταχείας
ανάρτησης ή αντιανεµικές αναρτήσεις (σε αποστάσεις 100 cm, για φορτίο µικρότερο από
0,15 kN/m2 και 65 cm, για φορτίο µεγαλύτερο από 0,15 kN/m2 - ≤ 0,30 kN/m2). Η στερέωση των
αναρτήσεων στο δοµικό στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα θα γίνεται µε καρφί οροφής
ονοµαστικής διαµέτρου DN 6mm.
Οι αποστάσεις των κυρίων και δευτερευόντων οδηγών, αν δεν φαίνεται διαφορετικά στα σχέδια, θα
είναι 120 και 50 cm αντίστοιχα. Οι δευτερεύοντες οδηγοί θα τοποθετούνται ανάµεσα στους κύριους
οδηγούς και θα συνδέονται στο ίδιο επίπεδο σταυρωτά µε συνδετήρες X. Στην περίπτωση
ψευδοροφής µε απαιτήσεις πυραντίστασης, τα ελάσµατα σύνδεσης θα κάµπτονται. Αν δε το
συνολικό φορτίο είναι µεγαλύτερο από 0,24 kN/m2 , τα ελάσµατα θα κάµπτονται και θα βιδώνονται
µε βίδες διαστάσεων 3,5x9 mm2.
Στη συµβολή της ψευδοροφής µε τα κατακόρυφα στοιχεία θα τοποθετηθεί διατοµή διαστάσεων
28x27x06mm. Οι γυψοσανίδες θα βιδώνονται προοδευτικά στον αλφαδιασµένο σκελετό, από το
ένα άκρο προς το άλλο, ώστε να µην παραµορφώνονται. Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης
γυψοσανίδας, κάθε στρώση θα στερεώνεται αυτόνοµα µε µετατεθειµένους τους αρµούς. Οι
γυψοσανίδες θα βιδώνονται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς σε αποστάσεις 20 cm. Στην
περίπτωση διπλής γυψοσανίδας, οι αποστάσεις βιδώµατος θα είναι 60 cm για την πρώτη στρώση
και 20 cm για την δεύτερη στρώση.
Οι βίδες θα διαπερνούν τη γυψοσανίδα κάθετα και θα εισχωρούν στους οδηγούς κατά τουλάχιστον
10 mm. Οι κεφαλές θα βυθίζονται κατά 1 mm από την επιφάνεια της γυψοσανίδας µε κατάλληλη
ρύθµιση του βιδοδράπανου, ώστε να µπορούν να στοκάρονται, χωρίς όµως να σχίζεται το χαρτόνι
της. Παραµορφωµένες ή λάθος τοποθετηµένες βίδες θα αποµακρύνονται και θα αντικαθίστανται µε
καινούργιες σε απόσταση 5 cm από την προηγούµενη θέση.
Οι γυψοσανίδες µετά το τέλος της στερέωσης θα πρέπει να εφάπτονται τέλεια στο σκελετό
στήριξης.
Θα υπάρχει πρόβλεψη για την διαµόρφωση των απαιτουµένων ανοιγµάτων για την ενσωµάτωση
στην ψευδοροφή φωτιστικών σωµάτων, στοµίων κλιµατισµού κ.λ.π.
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Η αρµολόγηση και η επεξεργασία της τελικής επιφανείας θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN
18181:1990-091 και DIN 18350:2005-01, παράλληλα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του
συστήµατος της ψευδοροφής. Θα γίνεται δε, όταν δεν αναµένονται πλέον συστολές ή διαστολές
των γυψοσανίδων λόγω µεταβολών της σχετικής υγρασίας ή θερµοκρασίας στο χώρο
τοποθέτησης. Η θερµοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της αρµολόγησης δεν θα είναι
µικρότερη από 10 0C και θα διατηρείται σταθερή δύο µέρες πριν και δύο µέρες µετά την εκτέλεση
της εργασίας.
Οι γυψοσανίδες πριν την αρµολόγηση θα ελέγχονται, ώστε να είναι σταθερά βιδωµένες και να µην
εξέχουν οι κεφαλές των βιδών. Οι αρµοί θα ξεσκονίζονται και τυχόν εκδορές, µικρές τρύπες και
ρωγµές θα επιδιορθώνονται µε ειδικό υλικό επιδιόρθωσης για ανθυγρές ή πυράντοχες
γυψοσανίδες. Για το στοκάρισµα των αρµών θα χρησιµοποιηθεί υλικό στοκαρίσµατος, ειδικό για
ανθυγρές γυψοσανίδες και ταινία αρµού, ενώ για τις πυράντοχες θα χρησιµοποιηθεί και υαλοταινία
αρµού.
Στα κοµµένα άκρα των γυψοσανίδων, ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού αρµολόγησης, θα
τοποθετείται πάντα ταινία αρµού. Τα κατά πλάτος κοµµένα άκρα των γυψοσανίδων θα πλανίζονται
πριν το στοκάρισµα υπό γωνία 450 κατά το 1/3 του πάχους της γυψοσανίδας και η ακµή του
κοµµένου χαρτιού από την εµφανή πλευρά θα γυαλοχαρτίζεται.
Οι τελική επιφάνεια της ψευδοροφής θα σπατουλάρεται µε υλικό φινιρίσµατος που συνιστά ο
κατασκευαστής, θα τρίβεται ελαφρά µε τριβίδι και θα ξεσκονίζεται, ώστε να είναι έτοιµη για τις
εργασίες χρωµατισµού, οι οποίες θα γίνουν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα των ΤΣΥ-ΤΠ.
Στις περιπτώσεις που το µήκος της ψευδοροφής είναι µεγαλύτερο των 15 m, θα προβλέπονται
αρµοί διαστολής στις αντίστοιχες περιοχές του φέροντος οργανισµού. Για τη διαµόρφωση
"κούτελων", εσοχών κ.λ.π., θα ακολουθείται ο ίδιος τρόπος κατασκευής µε τα οριζόντια τµήµατα,
µε κατάλληλη διαµόρφωση του σκελετού. Τέλος οι θυρίδες επίσκεψης διαστάσεων που φαίνονται
στα σχέδια της µελέτης θα είναι από αλουµίνιο µε πλήρως αφαιρούµενη θυρίδα, ασφαλισµένη µε
βραχίονες και αλυσίδες συγκράτησης.

3.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τµήµατα που παρουσιάζουν ρωγµές, φουσκώµατα, λακουβίτσες, ξεθωριάσµατα και άλλα
ελαττώµατα, θα αποµακρύνονται και θα αντικαθίστανται από άλλα που ικανοποιούν τις
συγκεκριµένες απαιτήσεις.
Για λόγους καλύτερης προστασίας, η τοποθέτηση των ψευδοροφών θα πραγµατοποιείται όταν:
-

έχουν στεγνώσει όλες οι επιφάνειες στο χώρο,

-

έχουν τοποθετηθεί οι θύρες και τα παράθυρα,

-

η θερµοκρασία και η υγρασία στο κτίριο βρίσκονται στα επίπεδα που προορίζονται για συνήθη
χρήση.

Επίσης, θα γίνουν προβλέψεις, ώστε να αποτραπεί η ρύπανση άλλων εργασιών λόγω της
εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας προδιαγραφής.
Όλα τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλες συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Τα φύλλα θα αποθηκεύονται και µεταφέρονται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται
1

DIN 18181:1990-09: Gypsum plasterboards for building construction; guidelines regarding workmanship. -∆οµικά έργα από γυψοσανίδες. Κατευθυντήριες οδηγίες εκτέλεσης εργασιών.
DIN 18350:2005-01: Contract procedures for building works - Part C: General technical specifications for
building works - Plaster and stucco works. -- Συµβατικές απαιτήσεις οικοδοµικών έργων. Μέρος 3: Κατασκευή
επιχρισµάτων και στοκαρίσµατα.
ΠΕΤΕΠ:03-07-10-01
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το ξεθώριασµα, τα φουσκώµατα ή ο σχηµατισµός υγρασίας. Κατά την αποθήκευση του, το πλέγµα
θα προστατεύεται έναντι µόνιµων παραµορφώσεων και διάβρωσης. Οι απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας θα διέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

4.

AΠAITHΣEIΣ ΠOIOTIKΩN EΛEΓXΩN ΓIA THN ΠAPAΛABH

4.1. ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Οι Υποβολές Υλικών (ΦΥΥ) θα ετοιµασθούν και θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση.
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαµβάνει:
-

Τα χαρακτηριστικά προϊόντος από τον κατασκευαστή. Εγχειρίδιο εγκατάστασης . Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης. Οδηγίες καθαρισµού και συντήρησης.

-

Εργοστασιακά σχέδια που δείχνουν την κατασκευή και εγκατάσταση όλων των στοιχείων,
περιλαµβανοµένων των σχεδίων ανόψεων ψευδοροφών, τοµών, λεπτοµερειών και
συσχετισµών µε άλλες εργασίες.

-

Σεισµικούς υπολογισµούς.

-

Πρόσφατα πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή ή ισοδύναµο πιστοποιητικό του συστήµατος
ποιοτικού ελέγχου.

Θα υποβληθεί επίσης δείγµα 300 mm που θα δείχνει το τελείωµα των κύριων κατά µήκος και των
εγκαρσίων δοκών.
Το χρώµα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία µέσα από το χρωµατολόγιο του κατασκευαστή.

4.2. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
∆είγµατα από τα υλικά θα προσκοµισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. Επιπλέον, θα
κατασκευασθούν δείγµατα των εργασιών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα
εγκεκριµένα σχέδια της αντίστοιχης µελέτης.

4.3. ΑΝΟΧΕΣ
Επικείµενες ανοχές θα ακολουθούν τα πρότυπα DIN 18201, DIN 18202, EN 13964:2004. Οι
αποκλίσεις από την οριζοντιότητα της ψευδοροφής σε όλες τις διευθύνσεις δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερες των 5 mm, ελεγχόµενες µε ευθύγραµµο κανόνα 4 m (αλφαδιασµένο).
Η απόκλιση ευθυγράµµισης των ορατών σκελετών θα έχει µέγιστη τιµή 2 mm σε µήκος 4 m.
Ο ορθογωνισµός των πλακών θα είναι απόλυτος, χωρίς απόκλιση.
Η διαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατοµών του σκελετού δε θα ξεπερνά τα
0,5 mm.

4.4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ψευδοροφή θα επιθεωρείται οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι:
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-

Τα στοιχεία της ψευδοροφής που χρησιµοποιούνται ταιριάζουν µε τις εγκεκριµένες υποβολές
υλικών.

-

Η εργασία πραγµατοποιήθηκε σε συµφωνία µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της
παρούσας προδιαγραφής. ∆εν θα πραγµατοποιηθεί εγκατάσταση, εκτός εάν δοθεί εντολή από

ΠΕΤΕΠ:03-07-10-01

την Υπηρεσία που να πιστοποιεί/ επιβεβαιώνει, ότι όλες οι άλλες εργασίες πάνω από την
ψευδοροφή έχουν σωστά ολοκληρωθεί και παραληφθεί. ∆εν θα επιτραπεί αποξήλωση µετά την
εγκατάσταση.

5.

-

Η εργασία έχει πραγµατοποιηθεί σε συµφωνία µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

-

Οι ανοχές της εγκατάστασης είναι σε συµφωνία µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις
προδιαγραφές.

OPOI KAI AΠAITHΣEIΣ YΓIEINHΣ KAI AΣΦAΛEIAΣ

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

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

•

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

•

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

•

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

5.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Καθ' όλη την 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 κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον
εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου
κατασκευής, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα
κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε
κατάσταση ικανή για την εκκίνηση των περαιτέρω εργασιών.

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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