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∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό

1.

ΠΕΤΕΠ

03-08-07-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο καθορισµός των ποιοτικών χαρακτηριστικών µορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων µε
ενδιάµεσο κενό, των κριτηρίων επιλογής και αποδοχής ως και των κανόνων έντεχνης τοποθέτησης
στα εξωτερικά υαλοστάσια (νέα και υφιστάµενα) πάντοτε σε κατακόρυφα, οριζόντια ή µε κλίση
πλαίσια αλουµινίου, ξύλου, σιδηρά, PVC, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών εξαρτηµάτων
και βοηθητικών υλικών, µετά του απαραίτητου εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού
εργαλείων και συσκευών σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια της
µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Οι απαιτήσεις των υλικών των υαλοστασίων στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες καθώς και ο
τρόπος κατασκευής τους όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ.

1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Αναφέρονται :
EN 1748/1998

Ειδικά βασικά προϊόντα (Glass in building-special basic products).

ΕΝ 1288/2000

Προσδιορισµός αντοχής ύαλου σε κάµψη (Glass in building-Determination
of the bending strength of glass).

ΕΝ 12898/2001

Προσδιορισµός ικανότητας εκποµπής (Glass in building-determination of
the emessivity).

DIN 52210-6/1989

Συντελεστής µείωσης ήχου (testing of acoustics in buildings: airborne
impact and sound insulation: measurement of level difference).

ΕΝ 673/2003

Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος
υπολογισµού ( Glass in building-Determination of thermal transmittance (U
value)-Calculation method).

ΕΝ 674/1999

Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος
προστασίας θερµού δακτυλίου (Glass in building-Determination of thermal
transmittance (U value)-Guarded hot plate method).

ΕΝ 12337-1/2000

Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά: Ορισµός και περιγραφή
(Glass in building-Chemically strengthened soda lime silicate safety glassPart 1:Definition and description).

ΕΝ 1863-1/2000

Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά: Ορισµός και
περιγραφή ( Glass in building-Heat strengthened soda lime silicate safety
glass- Part 1:Definition and description

ΕΝ 1096/1999

Επικαλυµµένοι υαλοπίνακες: Ορισµοί, ταξινόµηση, απαιτήσεις και µέθοδοι
δοκιµής( Glass in building-Coated glass-part 1:Definition and classification).

ΕΝ 410/1998

Υαλοστάσια - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών φωτεινότητας και
φάσµατος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων (Glass in buildingDetermination of luminous and solar characteristics of glazing).

ΕΝ 5721/2/3/4/5/1995

Υαλοστάσια - Κύρια προϊόντα από νατριοασβεστοπυριτική ύαλο( Glass in
building-basic soda lime silicate glass products).

ΕΝ 675/1999

Υαλοστάσια - Προσδιορισµός Θερµοπερατότητας (συντελεστής U) Μέθοδος µε θερµοροόµετρο (Glass in building-Determination of thermal
transmittance (U value)-Heat flow meter method).
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ΕΝ41081/2/3/4/6/8/19822004

Θερµοπερατότητα και οικονοµία ενέργειας στα κτήρια (Thermal insulation
and energy economy in buildings).

VDI 2078/1996

Υπολογισµός ψυκτικού φορτίου σε κλιµατιζόµενα δωµάτια (Cooling load
calculation of air-conditioned rooms).

DIN 185451/2/3/1992-2000

Στεγανωτικά υλικά για υαλοστάσια µε µόνωση (Glazing with sealant).

DIN 7863/1983

Τεχνικές απαιτήσεις µεταφοράς για στεγανωτικά προφίλ (Non cellular
elastomer glazing and panel gaskets: technical delivery condition).

Όταν οι διπλοί υαλοπίνακες χρησιµοποιούνται στα υαλοπετάσµατα πρέπει να καλύπτουν τις
ακόλουθες προδιαγραφές σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης:

2.

ASTM – Ε 330/2002

Μέθοδοι δοκιµής αντοχής κατασκευής. (Standard test methods for
structural performance of exterior windows, doors, skylights and curtain
walls by uniform static air pressure difference)

ASTM – Ε 331/2000

Μέθοδοι δοκιµής αντοχής στην πίεση του νερού. (Standard test methods
for water penetration of exterior windows, doors, skylights and curtain walls
by uniform static air pressure difference)

ASTM – Ε 238/2002

Μέθοδοι δοκιµής αντοχής στην ανεµοπίεση. (Standard test methods for
strength wind pressure of exterior windows, doors, skylights and curtain
walls by uniform static air pressure difference)

AFNOR P 78 - 451

∆οκιµές αντοχής στο πέρασµα υδρατµών στο ενδιάµεσο κενό των διπλών
υαλοπίνακα.

AFNOR P 78 - 452

Μέθοδος µέτρησης του σηµείου δρόσου στους διπλούς υαλοπίνακες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΟ

2.1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΟ
2.1.1.

∆ιπλοί υαλοπίνακες επί νέων υαλοστασίων

1) Χρησιµοποιούµενοι στη µορφοποίηση υαλοπίνακες
Ανάλογα των απαιτήσεων της Μελέτης του Έργου χρησιµοποιούνται υαλοπίνακες διαφανείς ή
έγχρωµοι, RECUIT ή SECURIT πολλαπλοί ασφαλείας µε ενδιάµεσες µεµβράνες.
Στην περίπτωση έγχρωµων υαλοπινάκων χρησιµοποιούνται έγχρωµοι στη µάζα τους ή µε
επιφανειακή επικάλυψη ανόργανης σύστασης εφαρµοσµένης µε τη µέθοδο της πυρόλυσης.
Κατά τη φάση µορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων η επιφανειακή επικάλυψη δύναται να είναι
σε µια από τις τέσσερις πλευρές (Σχήµα 1) ανάλογα πάντοτε των επιδιωκοµένων να έχουν
συντελεστών απορρόφησης ανάκλησης, διαπέρασης, ηλιακού συντελεστή και συντελεστή
θερµοπερατότητας του µορφοποιηµένου διπλού υαλοπίνακα.
2) Πάχη επιµέρους υαλοπινάκων
Τα πάχη των υαλοπινάκων προκύπτουν έπειτα από µελέτη αντοχής στην ανεµοπίεση σύµφωνα µε
το συνηµµένο Παράρτηµα 1 στην ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
Τα πάχη των επιµέρους υαλοπινάκων δύναται να είναι από 4 έως 12 mm.
Η διαφορά σε πάχη µεταξύ των δύο υαλοπινάκων δύναται να είναι µεγαλύτερη των 2mm χωρίς να
υπερβεί τα 6 mm µε την προϋπόθεση ότι:
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• το ενδιάµεσο κενό θα είναι µικρότερο ή ίσο των 10 mm
• το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι µικρότερο ή ίσο των 10 mm
• η µικρότερη διάσταση του υαλοπίνακα θα είναι µεγαλύτερη ή ίση των 40 cm
Στην περίπτωση πάχους ενδιάµεσου κενού µεγαλύτερου των 10 mm απαιτείται να γίνει ιδιαίτερη
µελέτη.
Στην περίπτωση που απαιτείται οι διπλοί υαλοπίνακες να είναι και ηχοµονωτικοί, θα πρέπει
πάντοτε να υπάρχει η ως άνω αναφερόµενη διαφορά σε πάχη.
3) Πάχος ενδιάµεσο κενού
Τα συνήθη πάχη του ενδιάµεσου κενού είναι 6,8,10,12 mm, δύναται να φθάσουν και µέχρις 20 mm.
Πάντως για τους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες το πάχος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο των
12 mm. Αντίθετα για τους αντίστοιχους ηχοµονωτικούς τα µεγαλύτερα πάχη είναι
αποτελεσµατικότερα από ηχοµονωτικής πλευράς.
4) Τύποι παρεµβυσµάτων για την δηµιουργία του ενδιάµεσου κενού
α. Συνήθης τύπος για θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες
Χρησιµοποιούνται µεταλλικά σωληνωτά παρεµβύσµατα κλειστής διατοµής (συνήθως ορθογωνικής)
από αλουµίνιο ή γαλβανισµένη λαµαρίνα, που φέρουν στην άνω επιφάνεια τους, προς το
εσωτερικό του κενού σχισµές πάχους 0,2 mm.
Το πάχος των παρεµβυσµάτων είναι πάντοτε µικρότερο κατά 1 mm του πάχους του ενδιάµεσου
κενού ώστε να είναι δυνατό να τοποθετηθεί στεγάνωση µεταξύ αυτού και του υαλοπίνακα (βλέπε
σχήµα 2).
β. Ειδικός τύπος για θερµοµονωτικούς και ηχοµονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες (σχήµα 7)
Αντί των µεταλλικών σωληνωτών παρεµβυσµάτων, χρησιµοποιείται ειδικό κορδόνι από
POLYISOBUTYLENΕ στο οποίο έχουν ενσωµατωθεί κόκκοι πυριτίου για την αφυδάτωση του αέρα
του ενδιάµεσου κενού.
Το κορδόνι, εκτός από παρέµβυσµα, χρησιµοποιείται και ως πρώτο µέτωπο στεγάνωσης.
γ. Ειδικά σωληνωτά µεταλλικά παρεµβύσµατα για ηχοµονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες.
Πρόκειται για ειδικού τύπου, επί του οποίου παρεµβάλλονται ελαστικά στοιχεία εκατέρωθεν των
πλαϊνών πλευρών του µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυξηµένο πλάτος ενδιάµεσου κενού.
5) ∆ιαµόρφωση των παρεµβυσµάτων σε κλειστό ορθογωνικό πλαίσιο
Μορφοποιούνται µε διαστάσεις τέτοιες ώστε να υπάρχει πάντοτε περιθώριο τουλάχιστον 0.5 mm
για την περιµετρική στεγάνωση .
Πάντοτε πρέπει να ενισχύονται µε ειδικά γωνιακά όπως στα σχήµατα 3 και 6.
6) Πλήρωση των σωληνωτών διατοµών του παρεµβύσµατος µε υλικό αφυδάτωσης του αέρα του
ενδιάµεσου κενού
Προτού διαµορφωθούν σε κλειστό πλαίσιο οι σωληνωτές διατοµές πληρούνται µε κόκκους πυριτίου
ή προτιµότερο κόκκους ζεόλιθου (πυριτικά άλατα νατρίου ασβεστίου) για την αφυδάτωση του
εγκλωβισµένου αέρα.
Μεταξύ των δύο ειδών κόκκων, πρέπει να προτιµούνται του ζεόλιθου µε τους οποίους αποφεύγεται
το φαινόµενο της απώθησης (DESORPTION) υδρατµών προς το ενδιάµεσο κενό, που
παρατηρείται µε την αύξηση της θερµοκρασίας στο παρέµβυσµα λόγο έντονης ηλιακής ενέργειας.
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Σηµείωση: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τοποθετούµενοι κόκκοι δεν επαρκούν για να
απορροφήσουν τους υδρατµούς που ενδεχοµένως θα περάσουν στο ενδιάµεσο κενό, δεδοµένο ότι
η περιµετρική στεγανωτική κόλληση των διπλών υαλοπινάκων δεν αντέχει στη διαπίδυση
υδρατµών που θα προέρθουν από συγκέντρωση νερού στην κάτω πατούρα των υαλοστασίων.
7) Περιµετρική στεγάνωση των διπλών υαλοπινάκων
Προβλέπεται ένα κορδόνι από µαστίχα POLYSURFURE δύο συστατικών που καλύπτει τον
περιµετρικό αρµό µεταξύ των δύο υαλοπινάκων (Σχήµα 2) και τοποθέτηση πλευρικά των
τοιχωµάτων του παρεµβύσµατος µαστίχας BUTYL (Σχήµα 2).
8) ∆ιοχέτευση αφυδατωµένου αέρα στο ενδιάµεσο κενό των διπλών υαλοπινάκων
Μετά την ολοκλήρωση της περιµετρικής στεγάνωσης διοχετεύεται από οπή (που σφραγίζεται
αµέσως) αφυδατωµένος αέρας µε σηµείο δρόσου -10οC, o οποίος λόγω της παρουσίας των
κόκκων στα παρεµβύσµατα, θα πρέπει να φθάσει να έχει σηµείο δρόσου σε 110 µε 120 ηµέρες 50οCέως -60οC.
Σηµείωση: Ονοµάζεται σηµείο δρόσου ενός διπλού υαλοπίνακα µε ενδιάµεσο κενό, η θερµοκρασία
που πρόκειται να ψυχθεί ο αέρας του κενού για να αρχίσουν να εµφανίζονται συµπυκνώσεις
υδρατµών στις επιφάνειες προς το κενό των υαλοπινάκων.
Το επιδιωκόµενο σηµείο δρόσου των -50οC έως -60 οC δίδει ζωή 30 χρόνων στον υαλοπίνακα για
να µην εµφανίσει θαµβώµατα από συµπυκνώσεις υδρατµών στο ενδιάµεσο κενό. Η διάρκεια αυτή
αντιστοιχεί στον απαραίτητο χρόνο, που χρειάζεται το σηµείο δρόσου του αέρα του κενού να
φθάσει τις θερµοκρασίες γύρω από τους0οC µέχρις+5 οC, όπου σε αυτές αρχίζουν να είναι ορατές
οι µόνιµες εσωτερικές συµπυκνώσεις, και τούτο γιατί µε την πάροδο του χρόνου γίνεται σε αργό
ρυθµό µια µετακίνηση (διαπίδυση) της υγρασίας του περιβάλλοντος αέρα ή των υδρατµών από
συγκέντρωση νερού στην κάτω πατούρα τοποθέτησης, προς το ενδιάµεσο κενό, δεδοµένου ότι η
περιµετρική στεγάνωση δεν είναι στεγανή στους υδρατµούς.
9) ∆ιαστάσεις κοπής επιµέρους υαλοπινάκων
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
10) ∆ιπλοί υαλοπίνακες για τοποθέτησή τους σε υψόµετρο µεγαλύτερο των 900m
Στην περιµετρική στεγάνωση µεταξύ των δύο υαλοπινάκων φέρουν ειδική βαλβίδα για την
εξισορρόπηση των πιέσεων πριν από την τοποθέτησή τους.

2.1.2.

∆ιπλοί υαλοπίνακες επί υπαρχόντων υαλοστασίων στη θέση απλών

Πρόκειται για την περίπτωση (Σχήµατα 8 - 14) όπου οι πατούρες των υαλοστασίων από πλευράς
διαστάσεων, κυρίως πλάτους δεν επιτρέπουν στη θέση µονού υαλοπίνακα, να τοποθετηθεί διπλός.
Χρησιµοποιούνται ειδικά πλαίσια από αλουµίνιο που περιβάλλουν τους διπλούς υαλοπίνακες, µε
όλα τα παρεµβύσµατα και τις απαραίτητες στεγανώσεις που φέρουν όµως ειδική πλευρική ή προς
τα κάτω προεξοχή για τη στερέωσή τους στο υπάρχον υαλοστάσιο είτε αυτό είναι αλουµινίου, είτε
ξύλινο.

2.1.3. Μονοί υαλοπίνακες τοποθετούµενοι εσωτερικά επί υπαρχόντων
υαλοστασίων µε αντίστοιχους µονούς
Ο σύνδεσµος υπάρχοντος και νέου, δηµιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να είναι το
υαλοστάσιο κυρίως ηχοµονωτικό, ιδίως µάλιστα εάν τοποθετηθεί ηχοαπορροφητική επένδυση
περιµετρικά στο πλαίσιο µεταξύ των δύο υαλοπινάκων.
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2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1) Από πλευράς επιδιωκόµενης άνεσης κατοίκησης
α. Για τη θερµική άνεση πρέπει να επιλέγονται ανάλογα του επιδιωκοµένου συντελεστή
θερµοπερατότητας ο οποίος εξαρτάται:
• από το πάχος του ενδιάµεσου κενού (όχι µεγαλύτερο των 12 mm)
• από την επιφάνεια που έχουν εναποτεθεί ηµιαγώγιµα µεταλλικά άλατα (βέλτιστη θέση είναι η
επιφάνεια 3 του σχήµατος1)
• από την ανακλαστική εξωτερική επιφάνεια
β. Για την ακουστική άνεση πρέπει να επιλέγονται υαλοπίνακες:
• µε ειδικό ενδιάµεσο παρέµβυσµα (βλέπε παράγραφο 2.1.1 -4β και 4γ της παρούσης)
• µε διαφορετικά πάχη (βλέπε παράγραφο 2.1.1. - 2 της παρούσης)
• µε µεγάλο ενδιάµεσο κενό. Στην περίπτωση υπαρχόντων υαλοστασίων, για επαύξηση της
ηχοµονωτικής ικανότητας δύναται να επενδυθεί η εσωτερική περιµετρική επιφάνεια του
υαλοστασίου µε ηχοαπορροφητικό υλικό (σχήµα15)
2) Από πλευράς αντοχής σε ανεµοποιήση
Τα πάχη των υαλοπινάκων θα πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΠΕΤΕΠ
03-08-07-01.
3) Από πλευράς συµπεριφοράς των έγχρωµων διπλών υαλοπινάκων µε ενδιάµεσο κενό στις
θερµοκρασιακές καταπονήσεις (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01).
4) Από πλευράς επάρκειας διαστάσεων πατούρας τοποθέτησης (βλέπε ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00, 0308-02-00,03-08-03-00, 03-08-04-00)
5) Από πλευράς προστασίας ατόµων από πτώση και πρόσκρουσης επί διπλών υαλοπινάκων ή
από βανδαλισµούς ή από επιθέσεις µε πυροβόλα όπλα (βλέπε παράγραφο 2.12.στ της
ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01).

2.3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ
Εµπίπτουν τα όσα ορίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01 («Μονοί και
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες»).

2.4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ∆ΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ
2.4.1.

Οι εισαγόµενοι υαλοπίνακες

Ο Ανάδοχος των υαλοπινάκων πρέπει να συνοδεύει τους υαλοπίνακες µε επίσηµα πιστοποιητικά
εξουσιοδοτηµένου οργανισµού ελέγχων , από τα οποία να προκύπτει ότι τα επιµέρους στοιχεία
ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.1 της παρούσης , στα κριτήρια
επιλογής της παραγράφου 2.2 και µε υπεύθυνες βεβαιώσεις να δηλώνει:
α. ότι πριν από την παραγγελία των υαλοπινάκων ,προέβη στο έλεγχο των υαλοστασίων και
διαπίστωσε:
1. ότι δεν παρουσιάζουν διαφορές διαστάσεων µεγαλύτερες των 2 mm στις µετρήσεις δύο
απέναντι πλευρών (ύψη, πλάτη) όταν αυτές γίνονται από πυθµένα σε πυθµένα πατούρας.
ΠΕΤΕΠ:03-08-07-02
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2. ότι δεν παρουσιάζουν διαφορές διαστάσεων µεγαλύτερες των 4 mm στις µετρήσεις των
διαγωνίων που πραγµατοποιούνται όταν το πλαίσιο του υαλοστασίου τοποθετηθεί οριζόντια σε
επίπεδη επιφάνεια.
3. ότι από πλευράς δοµής και ακαµψίας τα υαλοστάσια δεν πρόκειται να είναι αίτια:
• δηµιουργίας διατµητικών τάσεων µεταξύ των επί µέρους υαλοπινάκων
• χαλάρωσης των συγκολλήσεων µεταξύ των υαλοπινάκων
• συγκέντρωσης νερού στην κάτω πατούρα τοποθέτησής τους
β. ότι κατά τη λήψη των διαστάσεων για την παραγγελία των υαλοπινάκων έλαβε υπόψη του
1. τα πάχη των τάκων που θα πρέπει να τοποθετηθούν, ή τα πάχη των ελαστικών
παρεµβυσµάτων.
2. το βάθος που είναι απαραίτητο να εισχωρήσει ο υαλοπίνακας στις πατούρες. (βλέπε ΠΕΤΕΠ
03-08-01-00 και 03-08-03-00).

2.4.2.

Εγχώρια µορφοποίηση των υαλοπινάκων

Ο Ανάδοχος, εκτός από τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στην πρώτη
περίπτωση, οφείλει να γνωρίσει στον Εργοδότη, το Εργαστήριο όπου µορφοποιούνται οι διπλοί
υαλοπίνακες, ώστε να έχει τη δυνατότητα των επί τόπου ελέγχων των διάφορων φάσεων
συναρµολόγησης και της ποιότητας των επιµέρους στοιχείων, σύµφωνα µε τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.1 και τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2 της παρούσης
ΠΕΤΕΠ.

2.4.3

Επί τόπου δειγµατοληπτικός έλεγχος παραδοθέντων υαλοπινάκων

Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωµα να αποσυνδέσει ένα παραδοθέντα υαλοπίνακα, για να
διαπιστώσει τον τρόπο συνδεσµολογίας του πλαισίου του µεταλλικού παρεµβύσµατος όπως
επίσης να διαπιστώσει εάν τα σωληνωτά παρεµβύσµατα περιέχουν στο σύνολό τους κόκκους
πυριτίου ή ζεόλιθου.

2.4.4

Πιστοποιητικό διάρκειας ζωής του διπλού υαλοπίνακα από πλευράς µη
εµφάνισης υδρατµών στο ενδιάµεσο κενό

Ο Ανάδοχος των υαλοπινάκων είτε είναι εισαγόµενοι, είτε µορφοποιούνται εγχώρια θα πρέπει να
δώσει πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει η διάρκεια ζωής του υαλοπίνακα κατά την οποία
δεν θα εµφανίσει συµπυκνώσεις στο ενδιάµεσο κενό.
Στο ως άνω πιστοποιητικό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να θέση ως προϋπόθεση ισχύος του,
ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να συγκεντρωθούν νερά στη κάτω πατούρα τοποθέτησης των
υαλοπινάκων λόγω αδυναµίας αποστράγγισης αυτής, χωρίς όµως να επικαλεσθεί θέµα
αποτελεσµατικότητας στεγάνωσης.

2.4.5

∆είγµατα επιµέρους υλικών µορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων ως
και δείγµατα βοηθητικών υλικών τοποθέτησης στις πατούρες των
υαλοστασίων

Ο Ανάδοχος µαζί µε τους προσκοµιζόµενους στο έργο διπλούς υαλοπίνακες οφείλει να παραδώσει
στον Εργοδότη δείγµατα όλων των υλικών µε τα οποία µορφοποιήθηκε ο υαλοπίνακας όπως και
δείγµατα υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση στις πατούρες (βλέπε παράγραφο
2.3 της παρούσης ΠΕΤΕΠ).
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2.4.6

Έλεγχος των παραδιδοµένων στο έργο υαλοπινάκων από πλευράς
ταύτισης διαστάσεων των επιµέρους υαλοπινάκων

Όταν ο ένας υαλοπίνακας προεξέχει του άλλου περισσότερο του 1 mm για µήκη µέχρις 2 m ή 1,5
mm για µήκη 2 m έως4 m δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτός, εκτός εάν µε κατάλληλο τακάρισµα ή µε
τα ελαστικά προκατασκευασµένα παρεµβύσµατα, αποφευχθεί η δηµιουργία διατµητικών
καταπονήσεων µεταξύ των δύο επιµέρους υαλοπινάκων.

2.4.7

Έλεγχος επιπεδότητας των επιµέρους υαλοπινάκων

∆εν θα πρέπει να παρουσιάζουν βέλος µεγαλύτερο του 0.5 mm στο µέσο ευθύγραµµου κανόνα
κατάλληλου µήκους που τοποθετείται κατά τις διαγώνιους.

2.5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο
εργοτάξιο, και στους χώρους αποθήκευσης, µέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί
στη θέση του.
Οι υαλοπίνακες µεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες µε πυραµοειδή πυρήνα στο µέσον µε
ελάχιστη κλίση προς τα µέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί.
Θα πρέπει να φυλάσσονται κατακόρυφοι σε ξηρό αεριζόµενο και στεγασµένο χώρο πoυ vα παρέχει
ασφάλεια από τηv εv γέvει δραστηριότητα τoυ Εργoυ και θα µεταφέρονται κατά τρόπο ασφαλή και
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους στα σηµεία της τελικής θέσης τους.
Πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση θερµότητας στους στοιβαγµένους υαλοπίνακες. Γι’αυτό τον
λόγο, είναι απαραίτητο, οι υαλοπίνακες να στοιβάζονται µε ενδιάµεσο αεριζόµενο κενό πάχους
10 mm τουλάχιστον. Αυτό το µέτρο είναι απολύτως απαραίτητο όταν πρόκειται για θερµοµονωτικούς
υαλοπίνακες και τούτο ανεξάρτητα θέσης αποθήκευσης. Η αποθήκευση κάτω από την επίδραση του
ήλιου πρέπει πάντοτε να αποκλείεται, έστω και αν η στοίβα σκεπάζεται µε καραβόπανα γιατί τότε η
συσσώρευση της θερµότητας γίνεται πολύ έντονη.
Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αµέσως, αποφεύγοντας τη µετακίνηση και την
αποθήκευση.
Για την διευκόλυνση τoυ ελέγχoυ και της εργασίας τoπoθέτησης κάθε υαλoπίvακας oφείλει vα φέρει
αυτoκόλλητη αφαιρετή ετικέτα µε κωδικό αριθµό αvτίστoιχo τoυ κoυφώµατoς αλoυµιvίoυ, ή της
εσωτερικής θύρας/παραθύρoυ, ή τoυ χώρoυ στov oπoίo τoπoθετείται.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων θα εκτελεστούν από έµπειρα και
εξειδικευµένα συνεργεία και 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.
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ).
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7/13

γ) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό και εργαλεία, δηλαδή: εξοπλισµό
µεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα, κινητά ικριώµατα και σκάλες,
όλα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Τα συνεργεία θα διατηρούν τα εργαλεία καθαρά και σε
καλή κατάσταση και τυχόν ελλείψεις τους θα αποκαθίστανται χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές της Επίβλεψης.

3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων µπορεί να γίνει µόλις τοποθετηθούν τα κουφώµατα,
ολοκληρωθούν όλες οι οικοδοµικές εργασίες, προχωρούν οι χρωµατισµοί, έχει καθαριστεί η
περιοχή από κάθε υπόλειµµα των προηγούµενων εργασιών, και το επιτρέπει ο επιβλέπων.

3.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο Ανάδοχος προβαίνει σε όλους τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.1 του
παρόντος και επιπλέον ελέγχει την δυνατότητα πραγµατοποίησης του προβλεπόµενου
τακαρίσµατος και της έντεχνης και αποτελεσµατικής αρµολόγησης των αρµών εκατέρωθεν του
υαλοπίνακα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.3 του παρόντος.
Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων, θα έχει προηγηθεί η απαραίτητη επιφανειακή
επεξεργασία των επιφανειών της πατούρας για προστασίας τους από διαβρώσεις στα σιδηρά και
ξύλινα υαλοστάσια.

3.4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Ο συντονισµός των παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου των
κουφωµάτων.

3.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
3.5.1

Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε νέα υαλοστάσια

1. Τακάρισµα υαλοπινάκων
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο 3.5.1 της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
Ειδικά για τους διπλούς υαλοπίνακες, το πλάτος του τάκου έδρασης θα πρέπει να είναι ίσο µε το
πλάτος της πατούρας µειωµένο κατά 5 mm εκατέρωθεν και τούτο για την αποφυγή εκτροπής του
υαλοπίνακα από το κατακόρυφο επίπεδο και δηµιουργίας διατµητικών τάσεων στους υαλοπίνακες
λόγω ανοµοιόµορφης έδρασης (σχήµα 16).
2.

Σφράγιση και στεγανοποίηση των αρµών εκατέρωθεν του υαλοπίνακα

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.5.2 της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
3.

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες µε πηχίσκους

Υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται και οι τέσσερις πλευρές τους σε πατούρες όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 3.5.3-4 της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
4.

Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πατούρες που δεν διαµορφούνται µε πηχίστους

Ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 3.5.4-1 και 3.5.4-2 και της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
5.

Τοποθέτηση έγχρωµων διπλών υαλοπινάκων στις όψεις

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.5.8 της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
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6.

Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε µεγαλύτερο των 900 m υψόµετρο

Πριν από την τοποθέτηση στις πατούρες θα πρέπει να αφαιρεθεί η ειδική βαλβίδα για ένα λεπτό
ώστε να επέλθει εξισορρόπηση των πιέσεων.

3.5.2
Τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε υπάρχοντα υαλοστάσια(σχήµατα 8
έως 14)
Επιδιώκεται πάντοτε να υπάρχει:
• ένα τακάρισµα µεταξύ της κάτω επιφάνειας του πλαισίου του υαλοπίνακα και της οριζόντιας
επιφάνειας της ανοικτής πατούρας
• ένα σφράγισµα των κενών που δηµιουργούνται είτε µε προκατασκευασµένα ελαστοµερή
κορδόνια που προµηθεύονται µαζί µε τους ειδικούς αυτούς υαλοπίνακες, είτε µε πλαστοµερείς ή
ελαστοµερείς στόκους.

3.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Όταν η θερµοκρασία είναι ή αναµένεται να είναι ίση ή χαµηλότερη των 4 C° ή ίση ή ψηλότερη των
38 C° οι εργασίες στο κτίριο θα διακόπτονται.
Οι υαλοπίνακες κατά την διάρκεια της κατασκευής θα προστατεύονται από τις δραστηριότητες στο
εργοτάξιο (π.χ. τυχαία χτυπήµατα).
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων στο έργο, αυτοί θα σηµαίνονται µε χρωµατιστές
αυτοκόλλητες ταινίες ή κατάλληλα χρώµατα τα οποία θα έχουν αλκαλική βάση (π.χ. άσβεστος δεν
επιτρέπεται) ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα από όσους κυκλοφορούν στο έργο. Η σήµανση σε
ηλιοαπορροφητικούς υαλοπίνακες και σε υαλοπίνακες µε επιφανειακές επιστρώσεις πρέπει να
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
Θα λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση
και καθαροί µέχρι την παράδοση του έργου. Υαλοπίνακες λερωµένοι, σπασµένοι και γενικά
ελαττωµατικοί δεν θα γίνονται δεκτοί.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Καθηµερινά θα διενεργείται έλεγχος από την Επίβλεψη ότι υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ και οι υαλοπίνακες δεν αποκλίνουν από τις καθοριζόµενες
διαστάσεις και ανοχές.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση
των εργασιών στους χώρους τοποθετήσεως των υαλοπινάκων(βλ. επίσης §2.4.3 του παρόντος).
Κατά την προσκόµιση των υαλοπινάκων, η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όπως αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2 και 2.4.4.
Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά παρεµβύσµατα και
υλικά στερέωσης είναι σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα
µε τη µελέτη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα αναφερόµενα στην §3.5
του παρόντος:
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4.2. ΑΝΟΧΕΣ
Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν τα
κατοπτριζόµενα είδωλα. Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείµενα που
εµφανίζονται µέσω αυτών, να µην φαίνονται παραµορφωµένα, από απόσταση παρατήρησης
25 cm και σε γωνία:
α) 20ο για την πρώτη διαλογή
β) 30ο για τη δεύτερη διαλογή
Οι επιφάνειες των επιµέρους υαλοπινάκων δεν θα παρουσιάζουν ενσωµατωµένα ελαττώµατα
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.4 της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
Οι διαστάσεις των τυποποιηµένων υαλοπινάκων µε τις προβλεπόµενες ανοχές θα καθορίζονται
στα DIN 1259-1/2:2001(Glass - Part 1: terminology for glasses types and groups / Part 2:
terminology of glasses products) και DIN 1249/86 : (Glass for use in building construction: glass
edges: concept, characteristics of edge types and finishes).
To πάχος του κάθε επιµέρους υαλοπίνακα δύναται να παρουσιάζει αποκλίσεις ίσες µε ±0,2 mm
έως ±0,3 από το ονοµαστικό του πάχος.
Οι διαστάσεις κοπής του επιµέρους υαλοπίνακα δύναται να παρουσιάζουν αποκλίσεις όπως
ορίζονται στην παράγραφο 2.3.5 της ΠΕΤΕΠ 03-08-07-01.
Τα υαλοστάσια επί των οποίων τοποθετούνται οι διπλοί υαλοπίνακες δεν µπορούν να
παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες των αναφεροµένων στην παράγραφο 2.4.1 της παρούσης
ΠΕΤΕΠ.
Μεταξύ των επιµέρους υαλοπινάκων δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται αποκλίσεις διαστάσεων
µεγαλύτερες των αναφεροµένων στην παράγραφο 2.4.6 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
Οι επιµέρους υαλοπίνακες, ελεγχόµενοι από πλευράς επιπεδότητας θα πρέπει να είναι σύµφωνοι
µε τη παράγραφο 2.4.7 της παρούσης ΠΕΤΕΠ.
Βέλη κάµψης από καταπονήσεις λόγω ανεµοπίεσης ή ανεµοπίεσης και χιονιού (περίπτωση
οριζοντίων ή µε κλίση υαλοπινάκων) δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα των 5 mm, υπολογιζόµενα
για τετραέριστη στήριξη.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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 στα θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας (Π.∆. 778/80, Π.∆. 399/94, Π.∆. 105/95, Π.∆. 16/96, Π.∆. 17/96, Π.∆. 90/99, Π.∆.
159/99 , κλπ.).
β) να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). ∆ηλαδή:
•
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Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή
αντοχής σε διάτρηση.
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•

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).

Κατά την λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων και των εργαλείων χειρός, λαµβάνονται τα
παρακάτω µέτρα:
α) Τα φορητά ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να λειτουργούν γενικά σε χαµηλή τάση, για να
αποφεύγεται όσο το δυνατόν ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας.
β) Τα αιχµηρά εργαλεία όταν δεν χρησιµοποιούνται, και κατά την διάρκεια της µεταφοράς τους,
πρέπει να βρίσκονται σε θήκες, προστατευτικά καλύµµατα, κουτιά ή άλλους κατάλληλους
κλωβούς.
γ) Μόνον εργαλεία µη σπινθηριστικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ή κοντά σε περιβάλλον µε
εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη ή ατµούς.

5.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 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.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων, τον έλεγχο και την
αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός
του συνεργείου κατασκευής και τοποθέτησης, θα αποµακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα
καθαρίζονται τα πατώµατα, 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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Σχήµα 6
1. Μεταλλικό παρέµβυσµα από αλουµίνιο ή γαλβανισµένη λαµαρίνα
2. πρώτο µέτωπο στεγάνωσης µε µαστίχα BUTYL
3. δεύτερο µέτωπο στεγάνωσης µε µαστίχα POLYSULFURE
4. µεταλλική γωνιακή ενίσχυση
5. κόκκοι πυριτίου ή ζεόλιθου
6. ενδιάµεσο κενό µε αφυδατωµένο αέρα
7. υαλοπίνακες RECUITS ή SECURIT
8. στεγανωποιητικό κορδόνι-παρέµβυσµα POLYISOBUTYLENE µε
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ενσωµατωµένους κόκκους πυριτίου
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Όταν ο τάκος έχει µικρό πλάτος κινδυνεύει να ολισθήσει
και να πέσει ανάµεσα στις νευρώσεις Α.
Θα παρουσιασθεί ολίσθηση του ενός υαλοπίνακα ως
προς τον άλλο & παραµόρφωση του περεµβύσµατος.
1. προκατασκευασµένο κορδόνι
2. ελαστοµερής µαστίχα
3. ανοξείδωτη βίδα
4. τάκος έδρασης

Σχήµα 16
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5. ηχοαπορροφητικό υλικό
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