
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 

 

 

 

 

 
 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

 

ΠΕΤΕΠ 14-02-03-00 
 

14 Επεµβάσεις (επισκευές – ενισχύσεις) 
02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 
03 Πλήρωση αρµών Τοιχοποιίας  
00 - 

 
 

 
 
 

Έκδοση 1.0  -  Μάιος 2006 

 

 



 

 

 

 

 

 

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον 
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία 
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων   
 
Περιγραφή   Hµεροµηνία Παρατηρήσεις 

Πρώτη έκδοση 05/2006 
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από 
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε    

   
   
   
   
   

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.  

 

 

 



ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

ΠΕΤΕΠ:14-02-03-00  i 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .................................................................................................................. 1 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ .......................................................................................................................................... 1 
1.2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .................................................................................................................... 1 

2 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ .................................................... 1 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ .......................................................................................................... 1 
2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ........................................................................................................................ 3 
2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.................... 3 

3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................................... 4 
3.1. ΑΝΑΜΙΞΗ ....................................................................................................................................... 4 
3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ....................................................................................................... 4 
3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ................................................................................................................................... 4 
3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ................................................................................................................................. 8 
3.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ..................................................................................... 8 

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ............................................................ 8 
4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ........................................................................................................................................ 8 
4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ.................................................................................................................. 9 

5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .............................................................................. 9 
5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ........................................................... 9 
5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ............................................................................... 10 

6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................................................................ 10 
6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .................................................................... 10 
6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ............................................................................................ 10 

 



ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

ii  ΠΕΤΕΠ:14-02-03-00 

 



 

ΠΕΤΕΠ:14-02-03-00  1/10 

 

ΠΕΤΕΠ 
Πλήρωση αρµών τοιχοποιίας 

14-02-03-00
 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην πλήρωση αρµών τοιχοποιίας (αρµολόγηµα) για την 
αποκατάσταση ή ενίσχυση της και έχει εφαρµογή σε έργα επεµβάσεων (επισκευών / ενισχύσεων). 
 

1.2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Οι εργασίες αυτές εφαρµόζονται σε όλα τα είδη τοιχοποιίας, ήτοι: 

- Λαξευτή λιθοδοµή  

- Ηµιλάξευτη λιθοδοµή 

- Αργολιθοδοµή 

- Σύνθετη τοιχοποιία, λιθοδοµή (αργολιθοδοµή – ηµιλάξευτη – λαξευτή) και οπτοπλινθοδοµή από 
συµπαγή τούβλα 

- Οπτοπλινθοδοµή από συµπαγή ή διάτρητα τούβλα 

 

2 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ  
 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Τα κονιάµατα που χρησιµοποιούνται για την πλήρωση αρµών τοιχοποιίας, παρασκευάζονται δια 
σταδιακής αναµίξεως µέρους ή όλων των υλικών, τσιµέντου, νερού, άµµου, ποζολάνης 
λεπτοαλεσµένης, υδρασβέστου σε µορφή πολτού ή σκόνης υδραυλικής ασβέστου και κατάλληλου 
προσµίκτου, σύµφωνα µε την µελέτη συνθέσεως. 

α. Τσιµέντο 

Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν, θα πληρούν τις απαιτήσεις EN 197-1:2000: 
Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements -- 
Τσιµέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα., 
όσον αφορά την περιεκτικότητα σε θειικά άλατα και αλκάλια (πρέπει να είναι χαµηλή). 

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού), το οποίο, ως προς το λευκό τσιµέντο, θα 
αφορά σε όλα τα απαιτούµενα από τους ισχύοντες κανονισµούς στοιχεία (EN 197-1:2000, ΕΝ 
196-1) για τσιµέντο χαµηλών αλκαλίων τύπου I ή II, αλλά και στην πλήρη χηµική του ανάλυση 
συµπεριλαµβανοµένης της ακριβούς περιεκτικότητας του (%) σε SO3 και υδατοδιαλυτά αλκάλια, 
στην ειδική επιφάνεια (m2/g) και στην καµπύλη κοκκοµετρικής LASER. 
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β. Άµµος 

Η άµµος θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.   

Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού), που θα αφορά στην προέλευσή της, στην 
ορυκτολογική της σύσταση, στην καµπύλη κοκκοµετρικής διαβάθµισης και στην περιεκτικότητά 
της (%) σε διαλυτά άλατα (θειικά, χλωρίοντα, νιτρικά) και σε ό, τι άλλο απαιτείται από τους 
ισχύοντες κανονισµούς. Σηµειώνεται ότι τα αδρανή πρέπει να είναι κατάλληλης απόχρωσης και 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου και τις 
δοκιµαστικές εφαρµογές και να είναι απαλλαγµένα από προσµίξεις και υδατοδιαλυτά άλατα. Ως 
προς το ποσοστό της παιπάλης η άµµος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του 
κανονισµού DIN 4226. Η καθαρότητά της προσδιορίζεται µε την δοκιµή ισοδυνάµου άµµου, η 
τιµή του οποίου θα πρέπει να είναι >90%. 

γ. Υδράσβεστος 

Η υδράσβεστος θα έχει µορφή πολτού ή σκόνης. 

Η υδράσβεστος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού) που θα αφορά: 

Στην πλήρη χηµική της ανάλυση και σε όλα τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών (ΕΛΟΤ-ΕΝ 459-1 και ΕΝ 459-2). 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση πολτού το ποσοστό του υδροξειδίου του ασβεστίου [Ca(OH)2] 
θα πρέπει να είναι >90% και το ελεύθερο νερό θα πρέπει να είναι <50%. Ειδικότερα, στην 
περίπτωση υδρασβέστου σε µορφή σκόνης απαιτούνται τα στοχεία της ειδικής επιφάνειας 
(m2/g) και της κοκκοµετρίας LASER. Σε κάθε περίπτωση η χρησιµοποιούµενη υδράσβεστος 
πρέπει να αντιστοιχεί στον τύπο CL90 των ισχυόντων κανονισµών. Σηµειώνεται ότι στην 
περίπτωση πολτού υδρασβέστου θα πρέπει να έχει προηγηθεί φύρανση της πρώτης ύλης 
τουλάχιστον για 1 έτος. 

δ. Υδραυλική άσβεστος 

Η υδραυλική άσβεστος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού) που θα αφορά: 

Στην πλήρη χηµική της ανάλυση, στην θερµοκρασία έψησης της πρώτης ύλης, στην ειδική της 
επιφάνεια, στην καµπύλη κοκκοµετρικής κατανοµής LASER και στο ποσοστό του ελεύθερου 
Ca(OH)2 . η περιεκτικότητά της σε διαλυτά άλατα και το ποσοστό C3A πρέπει να είναι χαµηλά 
(<0,6% και 7% αντίστοιχα). Σε κάθε περίτπωση η υδραυλική άσβεστος που θα χρησιµοποιηθεί 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών (ΕΛΟΤ-ΕΝ 459-1, ΕΝ 459-2). 

ε. Ποζολάνη 

Η ποζολάνη µπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή. Η ποζολάνη που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να 
συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών 
υλικού) που θα αφορά: 

Ως προς την φυσική ποζολάνη, στην ορυκτολογική της σύσταση, στην περιεκτικότητά της σε 
ενεργό πυρίτιο και σε αλκάλια (διαθέσιµα και υδατοδιαλυτά), στην ειδική της επιφάνεια, στην 
κοκκοµετρική ανάλυση LASER και στον δείκτη ποζολανικότητας. Σηµειώνεται ότι η ποζολάνη 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι λεπτόκοκκη (το 90% του υλικού να διέρχεται από τα 75µm 
και το υπόλειµµα στα 45 µm να µην ξεπερνά σε ποσοστό το 10%), να έχει χρώµα λευκό ή 
υπόλευκο και δείκτη ποζολανικότητας τουλάχιστον 5Μρα (σύµφωνα µε το Π∆ 244/80), να είναι 
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απαλλαγµένη από υδατοδιαλυτά αλκάλια, ενώ τα διαθέσιµα αλκάλια δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
το 2% κατά ASTM 618. 

στ. Νερό  

Το νερό θα πληροί τις απαιτήσεις του σχεδίου EN 1008:2002: Mixing water for concrete - 
Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water 
recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό 
ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του νερού.. 

Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 345. 

ζ. Πρόσθετα κονιάµατος 

Τα πρόσθετα, θα πληρούν τις απαιτήσεις των ειδικών προδιαγραφών ΣΚ 307, ΣΚ 308, ΣΚ 316 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Ως προς τους ρευστοποιητές, αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού ΕΝ 
934-2/2001 και θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας που θα αφορά:στην 
χηµική κατηγορία στην οποία ανήκουν και στην περιεκτικότητά τους σε δραστική ουσία. Οι 
ρευστοποιητές πρέπει να είναι απαλλαγµένοι θειικών ριζών και δεν πρέπει να έχουν άλλες 
δευτερογενείς επιπτώσεις στον χρόνο πήξεως, στις αντοχές και στο τελικό χρώµα των κονιών ή 
κονιαµάτων µετά την στερεοποίησή τους. 

 

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 
Ο πολτός θεωρείται ότι είναι έτοιµος για χρήση όταν δεν περιέχει άσβεστα τεµάχια ασβέστη. Το 
φαινόµενο βάρος του είναι 13,00 ÷ 14,00 kΝ/m3, κοσκινιζόµενος δε στο κόσκινο βροχίδας 0,84 mm 
(Νο 20) δεν θα αφήνει σβώλους ασβέστου και ξένες ύλες.  

Όταν χρησιµοποιείται υδράσβεστος σε σκόνη, θα έχει οµοιόµορφο χρώµα και θα διέρχεται σε 
ποσοστό 100 % από το κόσκινο 0,25mm (κατά ΕΝ 933-2, Test for geometrical properties of 
aggregates. Part 2: Determination of particle size distribution, test sleves, nominal size of 
appertures. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισµός της 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Εργαστηριακά κόσκινα: ονοµαστικές διαστάσεις βροχίδων).  

 

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 
Όταν χρησιµοποιείται υδράσβεστος σε πολτό, η σβέση της και η φύρανσή της θα γίνεται είτε στο 
εργοστάσιο του προµηθευτή, είτε στο εργοτάξιο. Και στις δύο περιπτώσεις θα χρησιµοποιούνται 
ειδικά διαµορφωµένες δεξαµενές. 

Όταν χρησιµοποιείται υδράσβεστος σε πολτό, και η σβέση και φύρανση γίνεται στο εργοτάξιο. 

Όταν η προµήθεια γίνεται από το εργοστάσιο, και το υλικό παραδίδεται σε στεγανούς σάκους, θα 
αποθηκεύεται σε στεγασµένους ξηρούς χώρους. Όταν µεταφέρεται µε ειδικά αυτοκίνητα µεταφοράς 
ασβέστου θα αποθηκεύεται σε στεγανές ειδικά διαµορφωµένες, δεξαµενές, προστατευµένες από 
τις καιρικές συνθήκες.   

Όταν χρησιµοποιείται υδράσβεστος σε σκόνη θα παραδίδεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους 
ή σε ξύλινα κιβώτια και θα αποθηκεύεται χωρίς αφαίρεση της συσκευασίας σε στεγασµένους, 
απόλυτα ξηρούς χώρους. 
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Η ποζολάνη θα µεταφέρεται σε σφραγισµένους χάρτινους σάκους ή σε ξύλινα κιβώτια και θα 
αποθηκεύεται συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. 

 

3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. ΑΝΑΜΙΞΗ  
Η ανάµιξη του µίγµατος θα γίνεται σε αναµικτήρα κονιαµάτων (µπετονιέρα κονιαµάτων). Για την 
επίτευξη της οµοιογένειας του µίγµατος, θα τίθενται εντός του αναµικτήρα και σταδιακά τα αδρανή 
υλικά και η συνδετική κονία µε µέρος της ποσότητας του απαιτούµενου νερού και θα αναµιγνύονται 
µέχρις ότου το µίγµα αποκτήσει οµοιόµορφη χροιά. Στη συνέχεια θα προστίθεται το υπόλοιπο νερό 
και τα τυχόν πρόσθετα (π.χ. ποζολάνη) και η ανάµιξη θα συνεχίζεται µέχρις οµογενοποίησης του 
µίγµατος και για χρονικό διάστηµα 5 λεπτών τουλάχιστον. 

Κονίαµα, που περιέχει εµφανή µέρη των υλικών που το συνιστούν και που δεν έχουν τελείως 
προσµιχθεί, απορρίπτεται και ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην συµπλήρωση της 
κατεργασίας του, εφόσον αυτή είναι ακόµα εφικτή. 

Το κονίαµα θα παρασκευάζεται σε ποσότητα όση απαιτείται για χρήση το πολύ εντός 45 λεπτών 
από την παρασκευή του. Οι ποσότητες κονιάµατος που δεν χρησιµοποιήθηκαν εντός 45 λεπτών 
από την παρασκευή τους θα απορρίπτονται. 

Κονίαµα που αποξηράνθηκε τόσο, ώστε να µην µπορεί µε µόνη την κατεργασία και χωρίς 
προσθήκη νερού να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, απορρίπτεται, χωρίς να επιτρέπεται η 
ανάµιξή του µε άλλο νέο. 

 

3.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
α. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να έχει 

αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοιας φύσεως έργα. 

β. Το συνεργείο επισκευής πρέπει να διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και 
τεχνικά άρτια εκτέλεση της εργασίας.  Ειδικότερα πρέπει να διαθέτει τα εξής:   

- Μετρητή νερού 

- Μετρητές υλικών συνθέσεως κονιαµάτων 

- Aναµικτήρα κονιαµάτων  

- Ψιλό µυστρί 

- Εργαλεία λιθοξόου 

- ∆ιάταξη θαλάµου ανάδευσης και αποθήκευσης  

γ. Η Επίβλεψη των εργασιών γίνεται από Μηχανικό µε εµπειρία σε παρόµοια έργα. 

 

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ελέγχεται ότι: 

α. Η περιοχή εργασίας είναι καθαρή, και ελεύθερη από κάθε είδους αντικείµενα που µπορεί να 
δυσχεράνουν την εκτέλεση των εργασιών. 

β. Έχουν ληφθεί τα µέτρα υποστύλωσης που προβλέπονται  από την µελέτη. 
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γ. Οι εργαζόµενοι έχουν λάβει όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της 
παρούσας  Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Η εργασία για την πλήρωση των αρµών τοιχοποιίας εκτελείται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Καθαιρούνται τα τυχόν υπάρχοντα επιχρίσµατα, ως Π.Ε.ΤΕ.Π 14.02.01.01. 

∆ιευρύνονται οι αρµοί της τοιχοποιίας, ως Π.Ε.ΤΕ.Π. 14.02.01.03 

∆ιαβρέχεται η τοιχοποιία και οι διευρυµένοι αρµοί µε νερό χαµηλής πίεσης (πίεση δικτύου,0,60MPa 
περίπου) µέχρι κορεσµού, χωρίς επικάθιση ή παρακράτηση νερού 

Εισάγεται στον διευρυµένο αρµό µε µυστρί το κονίαµα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Ο αριθµός 
τον στρώσεων αναφέρεται στη µελέτη και εξαρτάται από το εύρος και το βάθος του αρµού. Όταν το 
εύρος του αρµού είναι µεγαλύτερο των 30mm χρησιµοποιούνται και µικρά τεµάχια υγιούς λίθου 
(τσιβίκια). Η επιφάνεια κάθε στρώσης που πρόκειται να δεχθεί επόµενη στρώση θα διαµορφώνεται 
αδρή (όχι λεία), υγιής και απαλλαγµένη από χαλαρά τεµάχια για την επίτευξη καλύτερης 
πρόσφυσης µεταξύ των στρωµάτων. Πριν την εισαγωγή της επόµενης στρώσης θα διαβρέχεται µε 
νερό χαµηλής πίεσης µέχρι κορεσµού χωρίς επικάθιση ή παρακράτηση νερού . 

Η διαµόρφωση της τελικής στρώσης πλήρωσης του αρµού και της επιφάνειάς της, προδιαγράφεται 
στη µελέτη («πρόσωπο» µε την τοιχοποιία, εισέχουσα, εξέχουσα κ.λ.π.). Όπου στη µελέτη δεν 
καθορίζεται διαµορφώνεται έτσι ώστε η σφράγιση του αρµού να είναι πλήρης. 

Μορφή διατοµής του αρµολογήµατος 

Από την µορφή της διατοµής του αρµολογήµατος εξαρτάται σηµαντικά η στεγανότητα του  τοίχου. 
Στα ακόλουθα σχήµατα δίδονται  διάφορες  µορφές  διατοµών αρµολογήµατος. 
 

 

 Σχήµα 1 Σχήµα 2 Σχήµα 3 

 

Πρέπει να αποφεύγονται οι µορφές των αρµών του σχήµατος 1, οι οποίες ευνοούν 
την συγκράτηση των νερών και των ρύπων. Οι µορφές των αρµών του σχήµατος 2 απαιτούν µία 
πολύ επιµεληµένη εργασία από ειδικευµένα συνεργεία. Και οι δύο 
αρµοί του τύπου αυτού παρουσιάζουν στην άκρη τους µία εξασθένηση της διατοµής, 
η οποία µε το χρόνο θα ρηγµατωθεί και θα αποκολληθεί, µ' όλες τις δυσάρεστες 
συνέπειες από πλευράς στεγανότητας.  

Οι πλέον ενδεδειγµένες µορφές διατοµών αρµών είναι του σχήµατος 3. Πρόκειται γι αυτούς που 
έρχονται πρόσωπο µε την οπτοπλινθοδοµή (σχήµα 3a) η υποχωρούν κατά 2 µε 3 mm στο 
εσωτερικό. Ο αρµός του σχήµατος 3b είναι o καλύτερος από πλευράς µη συγκράτησης των νερών 
ως και από πλευράς λείανσης που µπορεί να γίνει µε το ειδικό µυστρί. 
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Το πρόβληµα του αρµολογήµατος των οπτοπλινθοδοµών µε εµφανείς οπτόπλινθους υπάρχει και 
όταν σ' αυτές παρεµβαίνουν και στοιχεία φέροντα οργανισµού (δοκοί -πλάκες), τα οποία δεν 
επιχρίονται όπως στο σχήµα 4, όπου σηµειούται η µορφή της πλέον ενδεδειγµένης διατοµής 
αρµολογήµατος 3 b 

 

 

Στο σχήµα 4 απεικονίζονται: 

 

1 εµφανής οπτοπλινθοδοµή  ή λιθοδοµή 

2 εµφανές στοιχείο σκυροδέµατος 

3 κίνδυνος θρυµµατισµού προεξέχουσας ακµής 

4 τήρηση διαφοράς µικρότερης του 1 cm  

µεταξύ οπτοπλινθοδοµής και σκυροδέµατος 

5 διατοµή αρµολογήµατος προς αποφυγή 

6 ενδεδειγµένη διατοµή αρµολογήµατος 

 

 

 Σχήµα 4 
 

Σύνθεση κονιάµατος αρµολογήµατος και τρόπος εφαρµογής του 

Με βάση την σύνθεση που προτείνεται από την µελέτη και τις εναλλακτικές παραλλαγές της, που 
θα ορισθούν από τους επιβλέποντες σε συνεργασία και µε τους µελετητές, λαµβάνεται κατάλληλος 
αριθµός δοκιµιών στο εργοτάξιο (40x40x160mm) για τον προσδιορισµό της εξέλιξης των αντοχών 
(θλιπτικής και εφελκυστικής) και της µικροδοµής σε διάφορες ηλικίες σκλήρυνσης. 

Η τελική επιλογή των συνθέσεων θα αποφασισθεί από την επίβλεψη λαµβάνοντας υπόψη τόσο την 
επιθυµητή απόχρωση, υφή και αισθητική του εµφάνιση όσο και τα αποτελέσµατα των  αντοχών και 
της µικροδοµής, που θα πραγµατοποιηθούν σε αναγνωρισµένο Εργαστήριο µε ευθύνη του 
αναδόχου, για την εξασφάλιση της φυσικοµηχανικής συµβατότητας µε τα υπάρχοντα υλικά. 
Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και κατά την διάρκεια του έργου οποτεδήποτε προκύψει 
ανάγκη σύνθεσης νέου ή τροποποίηση σύνθεσης υπάρχοντος κονιάµατος. Η απόχρωση του 
κονιάµατος όπου απιατείται προσδίδεται κατά κύριο λόγο από τα αδρανή (άµµος, ρυζάκι έγχρωµου 
µαρµάρου, κεραµίδι, κλπ) και όχι από χρωστικές. Η χρήση πάντως οργανικών χρωστικών µπορεί 
να επιτραπεί σε περιορισµένη κλίµακα µέσα στην µάζα των κονιαµάτων τελικής αρµολόγησης για 
να προσδοθεί η ιδιαίτερη χρωµατική πάτινα των τελικών επιφανειών. 

Τα υλικά πρέπει να είναι σε ξηρή κατάσταση και να ζυγίζονται µε ζυγαριά κατάλληλης ακρίβειας 
προκειµένου να διασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια του έργου η τήρηση των αναλογιών των 
διαφόρων υλικών που εγκρίθηκαν από την επίβλεψη µετά τις δοκιµαστικές εφαρµογές. 

Η µελέτη σύνθεσης οφείλει να επαναλαµβάνεται όσες φορές µεταβάλλεται η πηγή προµήθειας ή το 
είδος ή η ποιότητα των συνιστώντων υλικών ή οι καιρικές συνθήκες. Η µελέτη αυτή υπόκειται στον 
έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Επίβλεψης. 
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Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί, µετά από εισήγηση της Επίβλεψης, να ζητήσει πρόσθετες 
δοκιµαστικές εφαρµογές ή και νέα µελέτη σύνθεσης κάθε κατηγορίας κονιάµατος από κρατικό ή 
άλλο αναγνωρισµένο Εργαστήριο, µε βάση αντιπροσωπευτικές ποσότητες υλικών από τα 
προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο, µε δαπάνη του Αναδόχου. 

Μετά τo καθάρισµα του αρµού από τo κονίαµα δόµησης και πριν από τo αρµολόγηµα πρέπει να 
διαβρέχονται οι επιφάνειες επί των oποίων θα εφαρµοσθεί το κονίαµα αρµολογήµατος, και τούτο 
διότι η ποσότητα του νερού του κονιάµατος δεν επαρκεί για την πρόσφυσή του στα χείλη του 
αρµού. Το κονίαµα θα «καεί µε την επαφή». Ένα τµήµα απορροφάται από τους οπτόπλινθους και 
ένα άλλο µέρος από το κονίαµα δόµησης που ευρίσκεται στο βάθος του αρµού.  

Η αναλογία τσιµέντου άµµου πρέπει να είναι 1 προς 3 ½ ή 1 προς 3. Μεγαλύτερη ποσότητα 
τσιµέντου δηµιουργεί κονίαµα πλούσιο σε συνδετική ύλη, µε συνέπεια την εµφάνιση ρηγµατώσεων, 
λόγω µεγάλης συστολής ξηράνσεως. 

Η άµµος του κονιάµατος πρέπει να είναι καλά πλυµένη, ιδίως εάν είναι άµµος θαλάσσης. ∆εν 
πρέπει να περιέχει ανεπιθύµητες αργιλικές προσµίξεις ενώ το ποσοστό της περιεχόµενης 
παιπάλης (<75µm) δεν πρέπει να ξεπερνά το 5%. 

Η χρησιµοποίηση διαφόρων προσθέτων στο κονίαµα για την επαύξηση της στεγανότητας, πρέπει 
να γίνεται έπειτα από εργαστηριακή µελέτη. Πολλές φορές τα πρόσθετα είναι αιτία διαφόρων 
τύπων ρηγµατώσεων. 

Τρόπος εφαρµογής του αρµολογήµατος 

  

Σχήµα 5 
 

1 Πρέπει να αποφεύγεται υπερβολική λείανση του αρµολογήµατος και τούτο γιατί φέρνει στην 
επιφάνεια του γαλάκτωµα του κονιάµατος (1 του σχήµατος 5α) µε συνέπεια να δηµιουργείται 
στην επιφάνεια του αρµού µία µεµβράνη πολύ πλούσια σε συνδετική ύλη µε σύγχρονη 
εξασθένηση του υπολοίπου τµήµατος του κονιάµατος (2 του σχήµατος 5α) που βρίσκεται 
ακριβώς πίσω από αυτή τη µεµβράνη. 

2 Όταν η λείανση δεν γίνεται κατά συνεχή τρόπο, µπορεί αυτή να συµπέσει µε τη στιγµή που 
έχουν αρχίσει οι χηµικές αντιδράσεις σκλήρυνσης και να τις διαταράξει, οπότε γίνεται εύθραυστη 
η επιφάνεια του αρµολογήµατος ' 

3 Όταν οι επιφάνειες των χειλέων του αρµού επί του οποίου θα εφαρµοσθεί το κονίαµα 
αρµολογήµατος είναι πολύ ξηρές το γαλάκτωµα τoυ κονιάµατος θα µετακινηθεί προς αυτές και 
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το κονίαµα θα εξασθενίσει (θα γίνει ψάθυρο) και θα «καεί» στην επαφή του µε τα χείλη του 
αρµού. 

Σηµείωση: 

Στα σχήµατα 5b και 5c η λείανση θεωρείται ικανοποιητική παρ' όλες τις µικρές ανωµαλίες µε 
ένδειξη Ι. 

Το αρµολόγηµα των σχηµάτων 5d και 5e, παρ’ όλο που έγινε εκ των υστέρων δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ικανοποιητικό, διότι έχει αφήσει στα σηµεία 2 περιοχές µη συµπιεσµένες και στα σηµεία 3 
περιοχές χωρίς κονίαµα 2. 

 

3.4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η συντήρηση να γίνεται επί επταήµερο µε ήπια διαβροχή (οι επιφάνειες να παραµένουν συνεχώς 
υγρές).  

Η συντήρηση των κονιαµάτων µετά την εφαρµογή θα γίνεται, µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου, επί 14 ηµέρες τουλάχιστον µε βρεγµένες λινάτσες, οι οποίες θα προφυλάσσονται µε 
φύλλα νάυλον ώστε να διατηρούν την υγρασία τους να αποφεύγεται η γρήγορη εξάτµιση του νερού 
και κατ’ επέκταση η ρηγµάτωση των κονιαµάτων. 

 

3.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην 
παράγραφο 3.3 και 3.4 της παρούσας ΠΕΤΕΠ στις θέσεις που περιγράφονται στη µελέτη του 
έργου, και τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και αποτεθεί στις 
προβλεπόµενες περιοχές φόρτωσης προς οριστική απόθεση. 

 

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ  
Ο έλεγχος της κατασκευής γίνεται οπτικά, γεωµετρικά, κρουστικά και εργαστηριακά.   

α. Ο οπτικός και ο γεωµετρικός έλεγχος έχει ως αντικείµενο την διαπίστωση της επιπεδότητας και 
κατακορυφότητας της επιφανείας της επέµβασης καθώς και τον εντοπισµό τυχόν κακοτεχνιών. 

β. Ο κρουστικός έλεγχος αποσκοπεί στην διαπίστωση της στερεότητας και της συνοχής της 
επέµβασης. 

γ. Ο εργαστηριακός έλεγχος έχει ως αντικείµενο την διαπίστωση της συµµόρφωσης και 
ικανοποίησης των κριτηρίων αποδοχής του κονιάµατος. 

Στην συνέχεια γίνεται περιγραφή των ελέγχων. 

Ο οπτικός έλεγχος συνίσταται στον εντοπισµό κακοτεχνιών καθώς και τον εντοπισµό επιφανειακών 
ρωγµών του κονιάµατος ή ρωγµών στην ορατή διεπιφάνεια κονιάµατος αρµολόγησης-τοιχοποιίας. 
Οι περιοχές που έχουν ρωγµές σηµαίνονται επί τόπου και καταχωρούνται στα αντίστοιχα σχέδια.   

Ο γεωµετρικός έλεγχος αφορά την επιπεδότητα και κατακορυφότητα της επιφανείας των 
αρµολογηµάτων, και τον εντοπισµό αποκλίσεων, (εισέχοντα ή εξέχοντα τµήµατα µεγαλύτερα από 
τα προβλεπόµενα στη µελέτη). Γίνεται µε τις κλασσικές µεθόδους, ράµµατα, ζύγια, µέτρο, 



 

ΠΕΤΕΠ:14-02-03-00  9/10 

µετροταινία, ταχύµετρο, χωροβάτη, κ.λ.π. Οι περιοχές των αποκλίσεων σηµαίνονται επί τόπου και 
καταχωρούνται στα αντίστοιχα σχέδια.   

Ο κρουστικός έλεγχος, γίνεται µε ελαφρές κρούσεις µε σφυρί βάρους 1,00 Kg. Ελέγχεται η 
δηµιουργία ρωγµών στην διεπιφάνεια κονιάµατος αρµολόγησης-τοιχοποιίας, καθώς και ο ήχος από 
τις κρούσεις. Οι περιοχές στις οποίες δηµιουργούνται ρωγµές στις διεπιφάνειες ή ο ήχος είναι 
υπόκωφος, σηµαίνονται επί τόπου και στα αντίστοιχα σχέδια. 

Ο οπτικός, ο γεωµετρικός και ο κρουστικός έλεγχος θα γίνονται στο σύνολο της επιφάνειας της 
επέµβασης. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά την δειγµατοληψία για έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια 
αποδοχής του κονιάµατος και εκτελείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ΠΕΤΕΠ 14.02.07.00 
«Οπλισµένα/ενισχυµένα επιχρίσµατα». 

Τα µηχανικά χαρακτηριστικά ελέγχονται µε κυβικά ή πρισµατικά δοκίµια 70 x 70 x 70 mm  ή 40 x 40 
x160 mm αντίστοιχα. Τα δοκίµια αυτά συντηρούνται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 206-1:2000: 
Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -- Σκυρόδεµα - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση.και δοκιµάζονται στις 7, 14 και 28 ηµέρες. Τα 
κυβικά δοκίµια δοκιµάζονται σε θλίψη και τα πρισµατικά σε καµπτικό εφελκυσµό. Τα τµήµατα των 
πρισµατικών δοκιµίων που προκύπτουν µετά την δοκιµή καµπτικού εφελκυσµού δοκιµάζονται και 
σε θλίψη. Για κάθε µία από τις δοκιµές αυτές απαιτείται ο έλεγχος τουλάχιστον τριών δοκιµιών 
(κυβικών ή προισµατικών αναλόγως της δοκιµής). 

 

4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 
Η εργασία θεωρείται αποδεκτή όταν 

α. Κατά τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή ρωγµές του κονιάµατος. 

β. Κατά τον γεωµετρικό έλεγχο, οι αποκλίσεις σε σχέση µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη, δεν 
είναι µεγαλύτερες του ± 1 % του ύψους του ορόφου, σε κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο και 
όχι µεγαλύτερες από ± 2 cm . 

γ. Κατά τον κρουστικό έλεγχο δεν δηµιουργηθούν ρωγµές στην διεπιφάνεια κονιάµατος 
αρµολόγησης-τοιχοποιίας και ο ήχος δεν είναι υπόκωφος.  

δ. Όταν ικανοποιούνται τα κριτήρια αποδοχής του χρησιµοποιηθέντος κονιάµατος σύµφωνα µε την 
Π.Ε.ΤΕ.Π. 14.02.07.01. 

Στις θέσεις που δηµιουργήθηκαν ρωγµές ή ο ήχος ήταν υπόκωφος, γίνεται επισκευή µε εισπίεση 
ενεµάτων ως Π.Ε.ΤΕ.Π. 14.02.04.00 «Εφαρµογή ενεµάτων αποκατάστασης της τοιχοποιίας» και 
ακολουθεί επανέλεγχος. 

 

5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Συνήθεις. 
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5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
Σε ότι αφορά το Τεχνικό Προσωπικό εφαρµόζονται οι οδηγίες που προβλέπονται στο ΣΑΥ του 
έργου (Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας), και επιπροσθέτως, χρησιµοποιείται κατά περίπτωση ο εξής 
εξοπλισµός: 

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

- EN 166:2002: Personal eye-protection - Specifications. - Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών - 
Προδιαγραφές 

- EN 149:2001: Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - 
Requirements, testing, marking. - Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φιλτρόµασκες για 
προστασία έναντι σωµατιδίων - Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση 

 

6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τετραγωνικό µέτρο τελειωµένης εργασίας (m2), ανάλογα  

α. έως 10µµ/m2 µε την πυκνότητα των αρµών (ανάπηγµα ανά m2 επιφάνειας) 

β. 10-15µµ/m2 

γ. πέραν των 15µµ/m2 

 

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
Η πλήρωση των αρµών τοιχοποιίας ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης 
και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει τις δαπάνες για τις επιµέρους εργασίες. 

α. Την διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, και τη φύλαξή του. 

β. Τη δαπάνη αγοράς υλικών παρασκευής κονιαµάτων 

γ. Τη δαπάνη εκτέλεσης της εργασίας πλήρωσης των αρµών µε κονίαµα 

δ. Τη δαπάνη συντήρησης 

ε. Τη δαπάνη των δοκιµών και ελέγχων 

στ. Τη δαπάνη µεταφοράς και συγκέντρωσης σε περιοχή φόρτωσης των πλεοναζόντων υλικών της 
εργασίας πλήρωσης των αρµών 

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των υπολοίπων επί µέρους εργασιών για την ολοκλήρωση της 
εργασίας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.3 καλύπτονται από τις αντίστοιχες 
ΠΕΤΕΠ. 

 


