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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Από την στιγµή που ο άνθρωπος ξεχώρισε από τα αλλά έµβια όντα πάνω 
στην γη, µε την µορφή ζωής που σήµερα ξέρουµε, πρωταρχική του προτεραιότητα 
ήταν να προστατευτεί από τα στοιχεία της φύσης. Στα πρώτα του βήµατα στις 
αφιλόξενες στέπες και βουνά βρήκε καταφύγιο στις σπηλιές και σε άλλα φυσικά 
καταλύµατα.  

Με την πάροδο των χιλιετηρίδων άρχισε να κατασκευάζει τα πρώτα 
καταλύµατα που ήταν από γηγενή φυσικά υλικά, που τον προστάτευαν από την 
µανία της φύσεως  και των άλλων φυσικών του εχθρών.  

Από εκείνα τα προϊστορικά χρόνια, την εποχή των παγετώνων και των 
σπηλαίων µέχρι και σήµερα πολλά έχουν γίνει και πολλά έχουν αλλάξει και πολλά 
θα αλλάξουν ακόµα στο µέλλον. Είµαστε  λοιπόν σε µια διαρκή προσπάθεια  να 
καταστήσουµε τον χώρο διαβίωση µας ευχάριστο,  λειτουργικό  και υγιεινό.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ίσως το ευρύ κοινό σωστά όταν λέει την λέξη  µόνωση   µέσα στο µυαλό του 

έχει την εικόνα ενός στεγνού ζεστού ή  δροσερού σπιτιού µε ένα ήσυχο περιβάλλον 
για ξεκούραση και οικογενειακή θαλπωρή, και ένα εργασιακό περιβάλλον στο 
οποίο µπορεί να συγκεντρωθεί και να αποδώσει τα µέγιστα. 

Τι  είναι  όµως µόνωση;  
Μόνωση είναι οι εργασίες που γίνονται στους χώρους όπου 

δραστηριοποιούµαστε καθηµερινά  και σκοπό έχουν κάνουν την διαβίωση µας και 
την καθηµερινή εργασία µας πιο ευχάριστη, λειτουργική  και υγιεινή, 
αποσκοπώντας  και στην προστασία των υπαρχουσών κατασκευών προς αποφυγή 
ορισµένων καταστροφικών επιδράσεων του περιβάλλοντος, όπως η υγρασία,  οι  
θερµοκρασιακές µεταβολές και η ηχορύπανση .  
  Με τις εργασίες που κάνουµε για να προστατεύσουµε τα κτίρια από τις 
καταστροφικές επιδράσεις του περιβάλλοντος αυξάνουµε θεαµατικά το προσδόκιµο 
όριο όπου οι κατασκευές θα είναι λειτουργικές.  

 Έτσι λοιπόν γενικά µπορούµε να υποθέσουµε ότι µε την έννοια µόνωση 
έχουµε  τρεις κύριες  υποκατηγορίες  : 

1. υγροµόνωση 
2. θερµοµόνωση 
3. ηχοµόνωση 
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2. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ  [στεγάνωση]  
 
 
 

 
Είναι  ένα από τα πιο βασικά κοµµάτια κάθε 

έργου,  που το  προστατεύει από την εισροή  ή 
εκροή υδάτων  ή και άλλων υγρών. Ξεκινάει  από 
την θεµελίωση και τελειώνει µε τα δώµατα 
[ταράτσες].   

Είναι πολύ σηµαντικό πριν ακόµα ξεκινήσουµε  
την κατασκευή ενός έργου να έχουµε µια γεωτεχνική 
µελέτη, έτσι ώστε να γνωρίζουµε τι θα 
συναντήσουµε  κατά την εκσκαφή και το πιο 
σηµαντικό αν  υπάρχουν υπόγεια ύδατα και σε ποιο 
σηµείο βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας.  

Σε κάθε φάση κατασκευής χρησιµοποιούνται και διαφορετικά στην φύση 
τους υλικά. 

Για την θεµελίωση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ασφαλτικά παράγωγα 
(είδη πίσσας) ή τσιµεντοειδή  παράγωγα µε απόλυτη επιτυχία, αρκεί να γίνει  
σωστή και επιµεληµένη προεργασία και σωστή εφαρµογή,  σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης. Η εξωτερική της  υγροµόνωση συνιστάτε να προστατεύεται από 
αποστραγγιστικές µεµβράνες, για την προστασία της  κατά την πλήρωση (µπάζωµα) 
και επαναφορά τής επιθυµητής επιφάνειας στο περιβάλλοντα χώρο  και βοηθά στο 
γρήγορο στέγνωµα των τοιχίων.  Σωστό είναι και κατά την σκυροδέτηση, ειδικά 
στα θεµέλια, να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα στεγνωτικά µάζης–ρευστοποίητες. 
Η υγροµόνωση συνιστάτε να γίνετε εξωτερικά των περιµετρικών τοιχίων τής 
οικοδοµής και όχι εκ των υστέρων σε τύπου αντίστροφης υγροµόνωσης, που είναι 
µια λύση έσχατης ανάγκης, διότι ο σιδηρός οπλισµός  του σκυροδέµατος 
εξακολουθούν να διαβρώνονται και αργά ή γρήγορα θα διαβρωθούν και θα 
καταστούν µη λειτουργικά. 

 Γνωρίζοντας  εκ των προτέρων για τον υδροφόρο ορίζοντα  λαµβάνουµε 
όλα τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε πάντα αυτός να βρίσκεται πιο κάτω από τη 
στάθµη της υφιστάµενης κατασκευή µας, χαµηλώνοντας αυτόν µε τα κατάλληλα 
µηχανικά µέσα (αποστράγγιση µε αντλίες).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
∆ηµιουργία στεγανολεκάνης κατά τη θεµελίωση  
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Προστασία της υγροµόνωσης µε γεωύφασµα  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με αποστραγγιστικές µεµβράνες.  
 

 
 
 
Εξανθήµατα και άλατα 
 
 

Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα στις κατασκευές είναι τα άλατα ή εξανθήσεις, 
που φαίνονται σαν ασπρίλες στους τοίχους. Προέρχονται από τη γη ή τα ίδια τα 
δοµικά υλικά και µετακινούνται προς τις επιφάνειες µέσω της κίνησης του νερού. 

 
Το νερό εξατµίζεται στην επιφάνεια του τοίχου και εναποθέτει τα άλατα, που 

ανάλογα µε τον τρόπο επανακρυστάλλωσης τους, παίρνουν διάφορες µορφές: 
σκληρές εναποθέσεις, βαµβακοειδείς κλπ. Τα νιτρικά άλατα προέρχονται από τη γη 
ή από τους υδροφόρους ορίζοντες και βρίσκονται στις βάσεις των τοίχων. Άλλης 
βάσης άλατα, όπως τα θειικά, βρίσκονται σε διάφορα ύψη. 

 
Τα νιτρικά ιδιαίτερα άλατα µπορούν να προκαλέσουν µεγάλες ζηµιές στους 

τοίχους. Μπορούν π.χ. να φύγουν ολόκληρες φέτες από τα υλικά τους λόγω των 
τάσεων που αναπτύσσονται από τις ενκρυσταλλώσεις των αλάτων. 

 
 
Σε περίπτωση δεξαµενών, πισινών, βιολογικών  είναι απαραίτητη  η επιµελής 

ειδική υγροµόνωση τους και από τις δυο πλευρές και ιδιαίτερα αν  η εξωτερική 



                                                                                                                                                                     7                                                                                                                                                                                                           

επιφάνεια είναι κάτω από το έδαφος, γιατί προστατεύει το οπλισµένο σκυρόδεµα 
από τις  διαβρώσεις του υπεδάφους.  

 

 
2.1. Στεγανο̟οίηση βεραντών & µ̟αλκονιών 

 
Η στεγανοποίηση των µπαλκονιών είναι η εργασία που απαιτείται για να 

αποφύγουµε τα προβλήµατα από τη διείσδυση του νερού προς τους κάτω ορόφους 
αλλά και το δάπεδο των εσωτερικών χώρων που βρίσκεται το µπαλκόνι. 

Υγροµόνωση πρέπει να γίνεται και στα µπαλκόνια, καθώς και στους 
ηµιυπαίθριους χώρους που πρόκειται να γίνει πλακόστρωση, επειδή η τοποθέτηση 
πλακιδίων ή άλλων υλικών επίστρωσης, βοηθά στην γρήγορη απορροή υδάτων, 
αλλά δεν αποτελεί υγροµόνωση, επειδή παρατηρούνται ρηγµατώσεις στους αρµούς 
τοποθέτησης µε αποτέλεσµα την παρουσίαση ανοδικής  υγρασίας και εξανθηµάτων 
στο άµεσο µέλλον.   

 

 
2.2. Στεγανο̟οίηση δωµάτων 

 
Υγροµόνωση πρέπει να γίνεται στα τελευταία δώµατα τα οποία είναι 

κατευθείαν εκτεθειµένα στις καιρικές συνθήκες καθώς είναι  και ευάλωτα στην 
ατµοσφαιρική ρύπανσης (ενανθράκωση σκυροδέµατος και την όξινη βροχή).  

Μεγάλη σηµασία πρέπει να δίνεται στην διαµόρφωση ρύσεων για τα όµβρια 
ύδατα έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη απορροή αυτών, διότι τα λιµνάζοντα ύδατα 
µειώνουν δραµατικά το προσδόκιµο όριο λειτουργικότητας κάθε υγροµόνωσης.  
 

Για τα δώµατα υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι :  
 

Α) Βαφτά  πολυουρεθανικά  υλικά, που ακολουθούν εν µέρη τις µελλοντικά 
ρηγµατώσεις του δώµατος. 

Β) Επάλειψη τσιµεντοειδών δυο συστατικών  και προσθήκη ενδιάµεσα 
υαλοπλέγµατος , µε πολύ ικανοποιητική ακολουθία στις µελλοντικές ρηγµατώσεις. 

Γ) Η  επικάλυψη από ειδικές ασφαλτικές µεµβράνες (ασφαλτόπανα) µε 
άσηπτο οπλισµό πολυεστέρα,  τα οποία αποτελούν και την πιο µακροχρόνια  και 
αποδεκτή λύση, καθώς µπορούν να ακολουθήσουν τα δώµατα σε όλες τις αποδεκτά 
στατικά ρηγµατώσεις. 

 
Η υγροµόνωση δεν αποτελεί από µόνη της και θερµοµόνωση και επειδή η 

ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ µεγάλη στην χώρα µας, συνιστάτε η προστασία της 
από την θερµοµόνωση για περισσότερη διάρκεια λειτουργικής ζωής ( ανάστροφη 
θερµοµόνωση). 
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ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΜΩΣΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Στεγανο̟οίηση Roof garden (ταρατσόκηποι) 
 

Η στεγανοποίηση για τη δηµιουργία roof garden µιας ταράτσας ή πάνω από 
ένα garage, είναι η εργασία που απαιτεί την τοποθέτηση πολλών διαφορετικών 
στρώσεων ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή στεγανοποίηση, σε συνδυασµό µε τη 
θερµοµόνωση τη λειτουργικότητα του roof garden και την αποφυγή καταστροφής 
των µεµβρανών από τις κηπευτικές εργασίες και από τα οξέα των ριζών των 
φυτών. 

 
 

 
2.4 Στεγανο̟οίηση κεραµοσκε̟ών 

 
Η στεγανοποίηση και θερµοµόνωση των κεραµοσκεπών είναι η εργασία που 

απαιτείται για να αποφύγουµε τα προβλήµατα από τη διείσδυση του νερού στο 
κτίριο. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σηµαντική και 
αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβληµάτων που µπορεί να 
δηµιουργήσει η διείσδυση νερού στην οροφή της οικοδοµής. 
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ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.5 Αδιαβροχο̟οίηση ̟ροσόψεων 
 
Η αδιαβροχοποίηση προσόψεων είναι διαδικασία που απαιτείται για να αποφύγουµε 
την εισροή του νερού σε προσόψεις κτιρίων που είναι κατασκευασµένες από 
πορώδη υλικά, όπως πέτρα, µάρµαρα, εµφανή τούβλα, πωρόλιθο, κ.α. 
 

 
2.6 Αντιµετώ̟ιση ανερχοµένης υγρασίας 
 

Η ανερχόµενη υγρασία δηµιουργεί ανθυγιεινές συνθήκες, ακαλαισθησία και 
δηµιουργία µυκήτων και µούχλας. Η αντιµετώπισή της σε τοίχους κυρίως παλαιών 
οικοδοµών από πέτρα ή τούβλα, αντιµετωπίζεται ριζικά µε την εφαρµογή ειδικών 
µακροπορώδων επιχρισµάτων για την αφύγρανση της τοιχοποιίας. 
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2.7 Στεγανο̟οίηση φρεατίων ανελκυστήρων 
 

Η στεγανοποίηση του φρεατίου είναι εργασία που απαιτείται για να 
αποφύγουµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη εισροή του νερού. Η 
σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σηµαντική και αναγκαία 
για την αποφυγή καταστροφών των µεταλλικών τµηµάτων του ανελκυστήρα ή 
βραχυκυκλωµάτων του συστήµατος που µπορεί να προκληθούν από την εισροή των 
νερών. 

 
 

 
2.8 Στεγανο̟οίηση ̟ισίνας 
 
Η στεγανοποίηση πισίνας, είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουµε τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή 
στεγανοποίηση, είναι σηµαντική και αναγκαία λόγω της εξοικονόµησης του νερού, 
oι απώλειες του οποίου έχουν µεγάλο κόστος συµπλήρωσης. Επίσης παράπλευρα 
προβλήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν από τη διαρροή νερού στα υπόλοιπα 
τµήµατα της οικοδοµής. 
 

 
2.9 Στεγανο̟οίηση δεξαµενών 
 
Η στεγανοποίηση δεξαµενής είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουµε τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή 
στεγανοποίηση των δεξαµενών, είναι πολύ σηµαντική και αναγκαία για την 
εξοικονόµηση του νερού και για την αποφυγή παραπλεύρων προβληµάτων που 
µπορεί να δηµιουργήσει η διαρροή νερού στα υπόλοιπα τµήµατα της οικοδοµής. 
 

 
2.10 Στεγανο̟οίηση µ̟άνιων - WC 
 

Η σωστή στεγανοποίηση των Μπάνιων – WC, είναι πολύ σηµαντική και 
αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των διπλανών δωµατίων ή των χώρων 
των διαµερισµάτων που βρίσκονται κάτω από αυτά τα µπάνια - WC.  
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3. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ   
 
 
 

 Είναι ένα γνωστό γεγονός ότι τα 
κτήρια είναι ο µεγαλύτερος χρήστης της 
ενέργειας στην Ευρώπη, µεγαλύτερος από τη 
βιοµηχανία ή την κυκλοφορία. Το ποσό 
ενέργειας που χρησιµοποιείται για τη 
θέρµανση και τον κλιµατισµό των κτηρίων 
ανέρχεται σε περισσότερο από 40 % όλης της 
ενέργειας που χρησιµοποιείται στην Ευρώπη. 
Αυτό στη συνέχεια υπονοεί ότι το ανάλογο 
ποσό εκποµπών προκαλείται από τη θέρµανση και τον κλιµατισµό των κτηρίων, και 
η µεγάλη ερώτηση για τη οικοδοµή είναι πώς να µειώσει αυτές τις εκποµπές. 

 
                  Η βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κατασκευών 
ενισχύοντας την εφαρµοζόµενη θερµοµόνωση των δοµικών στοιχείων µπορεί να 
επιφέρει, σύµφωνα µε έρευνες, µείωση των εξόδων για θέρµανση και ψύξη µέχρι 
και 30%. Η σωστή και επαρκής χρήση των κατάλληλων θερµοµονωτικών υλικών 
αποτελεί την ενδεδειγµένη προσέγγιση για τη ενεργειακή βελτίωση των 
κατασκευών. Πρέπει να ξεκινάει από τα πρώτα κιόλας στάδια τής κατασκευής  µας 
και βοηθά στην εξοικονόµηση ενεργείας και κατά συνέπεια χρηµάτων. 

 
Γίνεται µε εξωτερική επικάλυψη των δοκαριών και κολώνων  και συνεχίζετε 

µε την ενδιάµεση τοποθέτηση  στις πλινθοδοµές. Εξωτερικά γίνεται µε κοινό ειδικά 
επεξεργασµένες πλάκες φελιζολ, ακόµα καλυτέρα µε θερµόπλακες εξηλασµένης 
πολυστερίνης. Ενδιάµεσα στις πλινθοδοµές µπορεί  να τοποθετηθεί και ανθυγρός 
πετροβάµβακας, εξηλασµένη  πολυστερίνη  καθώς και κάποια άλλα  υλικά µε 
επικάλυψη αλουµινίου.  

Στις  εφαρµογές  θερµοµόνωσης στα δώµατα χρησιµοποιούµε εξηλασµένη 
πολυστερινη η οποία δίδει άριστα και µακροχρόνια αποτελέσµατα. Εξηλασµένη 
διότι δεν απορροφά υγρασία,  έχουµε δε  εξοικονόµηση ενεργείας που ξεπερνά το 
90%. Προστατεύεται από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και από την παράσυρση 
από τον άνεµο µε τοποθέτηση σκύρου ή ταρατσοπλακών, όταν θέλουµε  
περιορισµένη βατότητα και ακόµα καλύτερα µπορεί να  γίνει  εφαρµογή 
βιοµηχανικού πατώµατος ή τοποθέτηση πλακιδίων, για καθηµερινή χρήση.  

Η τοποθέτηση θερµοµόνωσης στα δώµατα προστατεύει την υγροµόνωση και 
έχουµε µεγάλη εξοικονόµηση  για θέρµανση τον χειµώνα και κλιµατισµό- δροσιά το 
καλοκαίρι. 

Παίζει µεγάλο ρόλο στην καθηµερινή  ποιότητα ζωής  καθώς και στην 
µέγιστη απόδοση στους χώρους εργασίας µας, αφού µας εξασφαλίζει ένα άνετο 
εργασιακό και οικιακό βιώσιµο περιβάλλον.  
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3.1 Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων 
 

Το σύστηµα εξωτερικής θερµοπρόσοψης, εφαρµόζεται στην εξωτερική 
πλευρά των κτιρίων, σε νέες ή παλαιές κατοικίες και αποτελείται από 
θερµοµονωτικό υλικό, συνήθως διογκωµένη πολυστερίνη και σε ειδικές 
περιπτώσεις πετροβάµβακα ή εξηλασµένη πολυστερίνη, το οποίο «σοβατίζεται» µε 
ένα πολυµερισµένο κονίαµα, το οποίο προσφέρει ισχυρή µηχανική αντοχή και 
στεγανοποίηση. 
 
Εξηλασµένη πολυστερίνη 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πετροβάµβακας 
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3.1.1. ΣΕΘ - Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης 

  
  

Το Σ.Ε.Θ. είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα φινιρίσµατος της κατασκευής το 
οποίο προσφέρει θερµοµόνωση και υγροµόνωση σε ολόκληρη την κατασκευή.  

Το ΣΕΘ τοποθετείται εξωτερικά της κατασκευής και πάνω από το OSB και 
ολοκληρώνει την κατασκευή εξωτερικά. H τελική επιφάνεια η οποία φαίνεται είναι 
σοβάς. Τα βασικά υλικά ενός τυπικού συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης και  
φινιρίσµατος του SCS είναι (από το εσωτερικό έως τον τελικό σοβά): 

� Θερµοµονωτικές πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης και 

πετροβάµβακα 

� Συγκολλητικό κονίαµα µη υδατοπερατό και πλαστικά αγκύρια 

� Αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα 

� Έτοιµα κονιάµατα (ακρυλικά - σιλικονούχα) 

Μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων, σύµφωνα µε την οποία όλα τα κτίρια θα αποκτήσουν Ενεργειακή 
Ταυτότητα και η οποία από τις 3 Ιανουαρίου 2006 αποτελεί και νόµο του ελληνικού 
κράτους οι απαιτήσεις σε θερµοµόνωση γίνονται πολύ αυστηρές. Η τοποθέτηση 
ενός ΣΕΘ κρίνεται επιβεβληµένη µιας και µπορεί να προσφέρει τόσο στον ιδιοκτήτη 
όσο και στο περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πλεονεκτήµατα  ΣΕΘ του SCS: 
 

� Την εξασφάλιση ποιοτικά καλύτερων συνθηκών θερµικής άνεσης στο 
εσωτερικό των κτιρίων µε τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 

� Υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης και ακουστικής άνεσης στο 
εσωτερικό της κατασκευής. 

� Την εξάλειψη των θερµογεφυρών, καθώς καλύπτεται πλήρως µε 
θερµοµόνωση ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους του κτιρίου, 
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µειώνοντας έτσι την πιθανότητα σχηµατισµού υδρατµών στις επιφάνειες του 
κτιρίου. 

� Πλήρη στεγανοποίηση της κατασκευή από εξωτερικές υγρασίες και τη 
βροχή ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται η αναπνοή της κατασκευής. Συνεπώς 
δεν εµφανίζονται προβλήµατα µούχλας. 

� Οι έτοιµοι σοβάδες εξαιρετικής ποιότητας και ελαστικότητας αποτρέπουν 
ρηγµατώσεις µε µόνη απαραίτητη συντήρηση τη βαφή µετά από αρκετά 
χρόνια. 

� Βέλτιστη προστασία του φέροντος χαλύβδινου οργανισµού από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 
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4. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 

 

 
Η ηχοµόνωση αποτελεί ένα από τα 

συνεχώς αυξανόµενα προβλήµατα στις 
σύγχρονες πόλεις. Η ανάγκη για ηχοµόνωση – 
ηχοπροστασία των κατασκευών αυξάνεται και 
οι ένοικοι των διαµερισµάτων αναζητούν τα 
προϊόντα και τις τεχνικές λύσεις που θα τους 
δώσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Οι κτυπογενείς ήχοι στις κατασκευές 
είναι πολύ οχληροί όταν δεν λαµβάνονται 
κάποια µέτρα. Τέτοιοι ήχοι είναι π.χ. το 
βάδισµα, το σύρσιµο και οι πτώσεις 
αντικειµένων, το κτύπηµα πορτών κλπ. Ο 
καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης των 
κτυπογενών ήχων είναι η δηµιουργία του 
λεγοµένου «κολυµβητού δαπέδου». 

Είναι αναγκαίο να τονίσουµε πως η 
ηχοµόνωση δεν µπορεί να επιλυθεί µε την απλή εφαρµογή ενός άριστου 
απορροφητικού υλικού, αλλά από τη συνολική µελέτη και αντιµετώπιση του 
φαινοµένου. 

Συνεπώς, για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής ηχοµόνωσης στις κατοικίες 
τόσο από τον εξωτερικό κυκλοφοριακό θόρυβο, όσο και από τις οικιακές οχλήσεις 
είναι σηµαντικό να εφαρµοστούν οι τεχνικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που 
προτείνονται. Να σηµειώσουµε πως ακόµα και µια «µικρή» αλλαγή στη εφαρµογή 
µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την αποτυχία της ηχοµόνωσης. 

 
Ηχοµόνωση γίνεται από πρώτα κιόλας στάδια µίας κατασκευής και 

αποσκοπεί να µειώσει το κατά δυνατό εισερχοµένους θορύβους του περιβάλλοντος 
χώρου ,καθώς και να µειώσει τούς παραγοµένους από εµάς , οικιακούς  θορύβους 
(κτυπογενοί  θόρυβοι ) Οι κτυπογενείς ήχοι στις κατασκευές είναι πολύ οχληροί 
όταν δεν λαµβάνονται κάποια µέτρα. Τέτοιοι ήχοι είναι π.χ. το βάδισµα, το σύρσιµο 
και οι πτώσεις αντικειµένων, το κτύπηµα πορτών κλπ. Ο καλύτερος τρόπος 
αντιµετώπισης των κτυπογενών ήχων είναι η δηµιουργία του λεγοµένου 
«κολυµβητού δαπέδου».που είναι αποτελεσµατική ακόµα και για την αντιµετώπιση   
των  εργασιακών  θορύβων και γίνεται µε διάφορα αφρώδη υλικά, µε  επικάλυψη 
των σωληνώσεων ,µε προσθήκη από  πλάκες πετροβάµβακα, µε ειδικά κουφώµατα 
και πόρτες ,καθώς και µε την τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων. 

Βοηθά στο να ζούµε σε ένα ανεκτά επιθυµητό ήσυχο περιβάλλον χωρίς να 
ενοχλούµε τούς γύρω µας και χωρίς να µάς ενοχλούν και εκείνοι .στους χώρους 
εργασίας µας  βοηθά στο να συγκεντρωθούµε καλυτέρα και να αποδίδοµε 
καλυτέρα. 

Η ηχοµόνωση  είναι από τα πιο παραµεληµένα  κοµµάτια σχεδιασµού και 
υλοποίησης αλλά είναι ένα από τα ποιο σοβαρά για άνετη και χωρίς ενοχλήσεις 
διαβίωση. και πραγµατικής σπιτικής ηρεµίας καθώς και εργασιακής απόδοσης. 
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5. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ  
 

                                            
 
Αποτελεί ιδανική µέθοδο για την αποκάλυψη θερµικών διαρροών και µέσω 

αυτών, για τον εντοπισµό χαλασµένων µηχανικών ή ηλεκτρολογικών στοιχείων ή 
ελλιπής θερµοµόνωσης κλπ. Στον οικοδοµικό τοµέα χρησιµοποιείται κυρίως για τον 
εντοπισµό θερµογεφυρών (σηµείων δηλαδή όπου παρουσιάζουν θερµικές 
απώλειες), διαρροών σε σωληνώσεις νερού (ενδοδαπέδιες ή µη) ή και εντοπισµό 
σηµείων εισροής νερού και κυρίως για τον έλεγχο της ποιότητας της θερµοµόνωσής 
του. 
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6. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
 

Παρουσιάζουµε µερικές απλές εφαρµογές και κατάλογο µε υλικά που 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, όντας  δεσµευτικοί σίγουρα ως προς την σωστή 
εφαρµογή  και βασικότερο την επιλογή η οποία πρέπει να γίνει µε κριτήριο το 
εγγύς µέλλων και όχι το δύσκολο παρών.  

 
 

6.1  ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 
  

Η θερµοµόνωση λειτουργεί όπως το θερµός, δηλαδή διατηρεί δροσερό ή 
ζεστό έναν χώρο, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η θερµοµόνωση λοιπόν ενός 
κτιρίου, είναι απαραίτητη αν θέλουµε να αποφύγουµε την υπερβολική ζέστη το 
καλοκαίρι ή το δριµύ ψύχος, το χειµώνα 
 

Υλικά που λειτουργούν θερµοµονωτικά, είναι : 
• η διογκωµένη πολυστερίνη (φελιζόλ),  
• η εξηλασµένη πολυστερίνη ( της Dow, της Fibran  
      ή άλλη εταιρείας), 
• η πολυουρεθάνη,  
• ο πετροβάµβακας ή ο υαλοβάµβακας, 
• ο φελλός,  
• το αφροµπετόν κλπ.  

 
 
 
 
Όλα δηλαδή τα υλικά, που εγκλωβίζουν µεγάλες ποσότητες ακίνητου αέρα, 

(σε στοιβάδες ή κυψελίδες), µέσα στην µάζα τους. Η θερµική αντίσταση κάθε 
υλικού, εξαρτάται από τον συντελεστή λ. Όσο πιο µικρός είναι αυτός ο 
συντελεστής, τόσος πιο µεγάλη είναι η θερµική αντίσταση του υλικού µας 
(συγκρίνοντας πάντα υλικά του ίδιου πάχους, καθώς το πάχος του υλικού, αποτελεί 
επίσης έναν σηµαντικό παράγοντα).  

 
H  επιλογή του θερµοµονωτικού υλικού που θα τοποθετήσουµε, εξαρτάται: 

 
α) από την εφαρµογή, εύκολη ως αδύνατη (ανάλογα µε  
    την περίσταση) 
β) το περιβάλλον ( υγρό, ξηρό, εξαιρετικά θερµό,  
    η παρουσία τρωκτικών ή εντόµων κλπ.)  
γ) το µέγιστο επιτρεπόµενο πάχος, της κατασκευής µας.  
δ) το κόστος του υλικού και της εφαρµογής  
  

Η θερµοµόνωση είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη για 
ένα σπίτι, όχι µόνο για την ποιότητα ζωής αυτών που ζουν µέσα σ' αυτό ή για την 
οικονοµία που επιτυγχάνεται, εξαιτίας της µικρής κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και 
για την προστασία που προσφέρει στα δοµικά στοιχεία από τις έντονες 
καταπονήσεις από τις θερµοκρασιακές διαφορές, αυξάνοντας το χρόνο ζωής τους.  
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6.1.1  ∆ιογκωµένη ̟ολυστερίνη  
 
 Η διογκωµένη πολυστερίνη ή εν συντοµία EPS, είναι ένα ελαφρύ, άκαµπτο, 

πλαστικό και αφρώδες, υλικό. Αποτελείται από χιλιάδες κόκκους διογκωµένου 
πολυστυρενίου διαµέτρου 2-10mm µε τον κάθε κόκκο να αποτελείται από 98% αέρα 
και 2% πολυστερίνη. Είναι αδιαπέραστος από το νερό και την υγρασία και λόγω του 
παγιδευµένου αέρα που περιέχει, έχει άριστες θερµοµονωτικές ιδιότητες.          

                                                                 

 
 
Τα χαρακτηριστικά της EPS εξαρτώνται από τις αντοχές και την ποιότητά της. 

Η ταξινόµηση γίνεται πλέον µε βάση νέο νόµο από το 2006 ανάλογα µε την αντοχή 
της σε πίεση. Στο σύστηµα SCS χρησιµοποιείται κατ' ελάχιστο διογκωµένη 
πολυστερίνη EPS100 η οποία συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές του ΕΝ 13163: 
2001 και έχει σήµανση CE.  

 
Ιδιότητες  υλικού : 
 

1. Άριστο θερµοµονωτικό λόγω του παγιδευµένου αέρα που 

περιέχει (98%κ.ο). 

2. Αποδεδειγµένο ηχοµονωτικό. 

3. Ανθεκτικό εφ' όρου ζωής µιας και δεν αποσυντίθεται. 

4. Ανθεκτικό στην υγρασία αφού έχει πολύ χαµηλό 

συντελεστή διαπερατότητας υδρατµών. 
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5. Ευέλικτο στην παραγωγή, στην µεταφορά και στην τοποθέτηση µε άριστη 

αναλογία κόστους/απόδοσης συγκρινόµενη µε άλλα µονωτικά. 

6. Ασφαλές - ∆εν είναι τοξικό κι είναι εντελώς αδρανές. ∆εν περιέχει 

χλωροφλοράνθρακες (CFCs) ή υδροφλοράνθρακες (HCFCs). Επίσης, δεν υπάρχει 

κίνδυνος µυκητιάσεων η µικροοργανισµών. 

7. Φιλικό προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιµο. 

 

6.1.2   Εξηλασµένη  ̟ολυστερίνη  
 

Η εξηλασµένη πολυστερίνη ή XPS ανήκει στα οργανικά τεχνητά 
θερµοµονωτικά υλικά "κλειστής κυψελικής δοµής". Παράγεται από θερµοπλαστική 
πολυστερίνη, η οποία µε µια διαδικασία πολυµερισµού και διαρκούς εξέλασης 
παίρνει τη µορφή πλακών. 

 
Αποτελείται από 88 έως 93% κατά βάρος από κρυσταλλική πολυστερίνη, ένα 

πολυµερές που αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο. Σε µικρότερα ποσοστά 
περιέχει βοηθητικές ύλες, χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικά φωτιάς και 
προωθητικά αέρια σε ποσοστό 12% κατά βάρος. Τα προωθητικά αέρια θα πρέπει να 
είναι απαλλαγµένα από χλωροφθοράνθρακες που ευθύνονται ιδιαίτερα για τη 
µείωση της ατµοσφαιρικής στρώσης του όζοντος. 

 
Από τη διαδικασία της εξέλασης παράγεται ένα οµοιογενές προϊόν, µε 

κλειστές πολυεδρικές κυψέλες αφρώδους δοµής µε διάµετρο από 0,05 έως 0,5 mm, 
µε πάχος τοιχώµατος των κυψελών 1µm. Έτσι µια πλάκα εξηλασµένης 
πολυστερίνης αποτελείται κατά 3% του όγκου της από τα τοιχώµατα των κυψελών 
και 97% από τους χώρους των κυψελών µε το αδρανές αέριο. 

 
Το τελικό προϊόν διατίθεται αποκλειστικά σε µορφή πλακών, που διαφέρουν 

µεταξύ τους σε διαστάσεις, πυκνότητα και κατά συνέπεια σε φυσικές και µηχανικές 
ιδιότητες. 

 
Η εξηλασµένη πολυστερίνη χρησιµοποιείται κατ' εξοχήν σε κτιριακά έργα, για 
θερµοµόνωση : 
 
 

• Σε εξωτερική τοιχοποιΐα και στοιχεία από 
σκυρόδεµα 

• Σε δώµατα και στέγες 
• Σε τοιχεία υπόγειων χώρων 
• Σε δάπεδα 
• Σε ψυκτικούς θαλάµους 

 
 
Ιδιότητες  υλικού : 
• Οι υψηλές θερµοµονωτικές ιδιότητες. 
• Η αντοχή στην υγρασία και σχεδόν µηδενική 

υδατοαπορρόφηση. 
• Η υψηλή αντοχή σε συµπίεση. 
• Ότι δεν προσβάλλεται από µύκητες και βακτηρίδια. 
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• Ότι µεταφέρεται και τοποθετείται πολύ εύκολα. 
• Αυτοσβενόµενο υλικό. 
•  Έχει οµοιοµορφία µάζας και σταθερότητα διαστάσεων 
• Οι ειδικές πλάκες µε εγκοπές προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεµα 

και επιχρίσµατα. 
• Έχει άριστη συνεργασία µε τα οικοδοµικά υλικά (τσιµέντο, γύψο, ασβέστη, 

ανυδρίτη, άµµο). 

 

 6.1.3  Πετροβάµβακας  

  

 
Ο πετροβάµβακας ανήκει στην κατηγορία των 

ινωδών µονωτικών υλικών. Οι ίνες διαµέτρου µικρότερης 
από 4 ή 5µm, προέρχονται από ορυκτά, όπως ο 
βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολοµίτης και ο βωξίτης. 

Ο πετροβάµβακας που χρησιµοποιείται στο SCS 
έχει την πιστοποίηση CE βάσει του ΕΝ13162 και 
συµµορφώνεται πλήρως µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 
89/106/ΕΟΚ πιστοποιώντας την καταλληλότητα του για 
χρήση σε κατασκευές. Στο σύστηµα δόµησης SCS 
χρησιµοποιείται πετροβάµβακας µέσης πυκνότητας 
50kg/m3. 
 
 
 
 

Ιδιότητες υλικού : 
 

1. Χηµικά αδρανές - ∆εν φθείρεται µε το πέρασµα του χρόνου, διατηρώντας 

παράλληλα όλες τις ιδιότητές του και την σταθερότητα των διαστάσεών του.  

3. ∆εν προσβάλλεται από µύκητες, µικροοργανισµούς και παράσιτα. ∆εν 

προσβάλλεται από διαλύτες αλλά και δεν προσβάλλει τα µέταλλα. 

4. Άριστο θερµοµονωτικό υλικό 

5. Άριστο ηχοµονωτικό υλικό. 

6. Πυράντοχο - Ουσιαστικά άκαυστο υλικό αφού οι ίνες του αντέχουν θερµοκρασίες 

πάνω από 1000οC διατηρώντας τις µονωτικές τους ιδιότητες και τη διαστατική τους 

σταθερότητα. 

7. Αδιαβροχοποιηµένο και πιθανή υγρασία εντός του προϊόντος από π.χ. µια βροχή 

η οποία θα συγκεντρωθεί ανάµεσα στις ίνες εξατµίζεται άµεσα λόγω των διακένων 

της δοµής του. 

8. Φυσικό προϊόν από ορυκτά ηφαιστειογενή πετρώµατα και ανακυκλώσιµο. 
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6.1.4  Θερµοµονωτικές Πλάκες Φελλού 

 

Ο φελλός είναι ένα φυσικό προϊόν µε 
µοναδικές ιδιότητες που οφείλονται στην κυτταρική 
δοµή του. Ο φυσικός φελλός προέρχεται από τον 
κορµό της βελανιδιάς της ποικιλίας QUERCUS SUBER, 
ενός αειθαλούς φυτού που καλλιεργείται 
αποκλειστικά σε χώρες της Μεσογείου, µε κυριότερες 
την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι εξαιρετικές 
ιδιότητες του φελλού οφείλονται στις απειράριθµες 
αεροστεγείς κυψέλες από τις οποίες αποτελείται. Οι 
κυψέλες αυτές λειτουργούν σαν κλειστοί 

αεροθάλαµοι, ενώ το κενό µεταξύ τους είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Η δοµή αυτή 
καθιστά τον φελλό ως ένα από τα πιο αποδοτικά θερµοµονωτικά υλικά. 

 

Ιδιότητες υλικού: 
 

1. Χαµηλό βάρος: Ο φελλός είναι ένα από τα ελαφρύτερα στερεά υλικά καθότι το 

50% του όγκου του είναι αέρας. Το ειδικό βάρος του φελλού είναι µόλις 0,25. 

2. Υψηλή αντοχή στη συµπίεση: 16,387 κυβικά εκατοστά (1 κυβική ίντσα) φελλού 

µπορεί να δεχτεί πίεση έως και 6,5 τόνων χωρίς να θρυµµατιστεί, ενώ διατηρεί 

το 90% του αρχικού του σχήµατος όταν απελευθερωθεί από την πίεση. Με την 

άσκηση κανονικών πιέσεων µέτριας έντασης ο φελλός ανακτά το αρχικό του 

σχήµα σε ποσοστά 97% έως 100%. 

3. Ελαστικότητα: Καθώς οι υψηλές πιέσεις δεν διασπούν ούτε καταστρέφουν τους 

µικροσκοπικούς αεροθαλάµους του φελλού, αλλά απλώς συµπιέζουν τον αέρα 

µέσα σε αυτούς, ο φελλός ανακτά τον αρχικό του όγκο µόλις αποµακρυνθεί η 

πίεση. Ένα ρολό ή µία πλάκα φελλού µπορεί να συµπιεστεί σε µία κατεύθυνση 

χωρίς να παραµορφωθεί στην άλλη. 

4. Χαµηλή υδατοδιαπερατότητα: Αν και ο φελλός δεν είναι απόλυτα αδιαπέραστος 

από την υγρασία, η κυτταρική δοµή του εξασφαλίζει υψηλή 

υδατοαπωθητικότητα η οποία µε τους κατάλληλους συνδετικούς παράγοντες 

µπορεί να µεγιστοποιηθεί. 

5. Αντίσταση στην τριβή: Ο φελλός στη φυσική του µορφή αλλά και ως συνθετικό 

άλλων προϊόντων παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην τριβή. Ακόµα και όταν 

είναι καλυµµένος µε έλαια ή λίπη, ο φελλός διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, η 

οποία µάλιστα ξεπερνάει την αντίσταση στην τριβή άλλων προϊόντων που 

χρησιµοποιούνται για αντιολισθητικές χρήσεις όπως το δέρµα ή τα ελαστικά. 
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6. Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα: Ο φελλός κατατάσσεται µεταξύ των χείριστων 

αγωγών θερµότητας, ιδιότητα η οποία οφείλεται και πάλι στην κυψελική του 

δοµή που αποκλείει κενά µεταξύ των κλειστών αεροθαλάµων. 

7. Απορροφητικότητα κραδασµών: Ο φελλός, µε τα 200 εκατοµµύρια 

αεροθαλάµων-κυττάρων ανά 16,387 κυβικά εκατοστά (1 κυβική ίντσα) που 

είναι κατά 50% σε όγκο αέρας, ουσιαστικά λειτουργεί σαν «αερόσακος», 

απορροφώντας κραδασµούς και προσκρούσεις.  

8. Σταθερότητα: Ο φελλός είναι ένα σκληρό, ανθεκτικό υλικό που διατηρεί 

αναλλοίωτες τις αρχικές του ιδιότητες. Η υψηλή σταθερότητα του φελλού υπό 

ακραίες συνθήκες είναι ο κυριότερος λόγος για τη χρήση του σε ποικίλες 

εφαρµογές µέχρι σήµερα. 

9. Προϊόν που σέβεται το περιβάλλον: Η φυσική προέλευση του φελλού και η απλές 

διαδικασίες επεξεργασίας του που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, τον καθιστούν ως ένα 

από τα πλέον οικολογικά προϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην οικοδοµή 

σήµερα. 

6.1.5  Κυψελωτό Σκυρόδεµα ή Αφροµ̟ετόν 

 

 

Το κυψελωτό σκυρόδεµα (cellular concrete) ή αφροµπετόν (foamed 
concrete) είναι ένα χαµηλού βάρους και 
εξαιρετικής σκληρότητας προϊόν που 
δηµιουργείται από την ανάµιξη ενυδατωµένου 
τσιµέντου και αφρού υψηλής αντοχής (heavy 
duty foam). Η παραπάνω ανάµιξη έχει ως 
αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό φυσαλίδων αέρα 
(µε µέση διάµετρο 0,5 mm) εντός της µάζας του 
τσιµέντου παράγοντας µια οµοιογενή δοµή 
«κηρήθρας», η οποία προσφέρει στο τελικό 
προϊόν θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές 
ιδιότητες καθώς και µεγάλη αντοχή. 

 
Ιδιότητες  υλικού: 

 

1. H πυκνότητα του, η οποία ποικίλει από 250 – 500 Kg/ m3 
2. Tο αφρογόνο διάλυµα (η ουσία που παράγει τον ειδικό αφρό) το οποίο πρέπει να 
είναι κατάλληλα ενισχυµένο µε συστατικά που παράγουν σταθερής διαµέτρου 
φυσαλίδες, δεν επιτρέπουν την καταστροφή τους, παρουσιάζει µεγάλη απόδοση 
αφροποίησης και η σταθερότητα του αφρού είναι τέτοια, ώστε οι φυσαλίδες αέρα 
να διατηρούνται αναλλοίωτες και ικανές να αντιστέκονται στην ολική εργασία της 
ανάµιξης, µεταφοράς – ρίψης, τοποθέτησης και σκλήρυνσης του αφροµπετόν. 
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3. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος, η οποία καθορίζει την ξήρανση του τελικού 
προϊόντος. 

 

6.1.6 Πολυουρεθάνη 

Η διογκωµένη πολυουρεθάνη εφαρµόζεται για 

περισσότερο από σαράντα χρόνια µε επιτυχία σε 

κάθε είδους κτίρια, µειώνοντας σηµαντικά το 

κόστος ψύξης, θέρµανσης κι εφαρµογής, και 

ενισχύοντας την αντίσταση των κτιρίων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, συγκρινόµενο µε όλα 

τα υπόλοιπα υλικά θερµοµόνωσης, προσφέρει 

το χαµηλότερο συντελεστή θερµοαγωγιµότητας (λD) µειώνοντας δραστικά τη 

συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου. 

Αφρός Πολυουρεθάνης: Εφαρµόζεται σε θερµοµονώσεις ταράτσας, θερµοµόνωση 

ενδιάµεσης τοιχοποϊιας σε κεκλυµένες στέγες σε δεξαµενές και οπουδήποτε υπάρχει 

δυσκολία εφαρµογής οποιουδήποτε άλλου υλικού (ενιαία στεγάνωση και 

θερµοµόνωση χωρίς ραφές). Το υλικό αποτελείται από δυο συστατικά Α & Β και το 

απαιτούµενο πάχος επιτυγχάνεται σε διαδοχικές στρώσεις και στερεοποιείται σε 

µερικά δευτερόλεπτα (βατό µετά από λίγα 

δευτερόλεπτα). Πλεονεκτήµατα: Ταχύτητα και ευκολία εφαρµογής. Στεγανό σε 30 

δευτερόλεπτα. 100% πρόσφυση στην επιφάνεια εφαρµογής. Μεγάλη διάρκεια ζωής 

µε µηδενική συντήρηση. ∆εν δηµιουργεί θερµογέφυρες. Αντοχή σε θερµκρασίες -

50°C έως 120°C. Εφαρµόζεται εύκολα σε παλιές κατασκευές, καθώς δεν προσθέτει 

βάρος στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου. Εφαρµόζεται µε επιτυχία σε κοίλες / 

διαρροές λόγω απουσίας αρµών και ενώσεων κατά την εφαρµογή. Αντοχή σε 

έντονες καιρικές συνθήκες. 

Πολυουρεθανική βαφή: Μετά την εφαρµογή σχηµατίζει ελαστική µεµβράνη µε 

άριστη πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες και µεγάλες µηχανικές αντοχές. 

Έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε όλες τις 

καιρικές συνθήκες. Πλεονεκτήµατα: Εφαρµογή χωρίς αρµούς και ενώσεις. 100% 

πρόσφυση στο υπόστρωµα σε όλες τις επιφάνειες εφαρµογής. Μεγάλη διάρκεια 

ζωής. Αντοχή στην ακτινοβολία. Αντοχή στη θερµοκρασία και στις καιρικές 

συνθήκες. Γεφυρώνει ρωγµές. Χαµηλό κόστος και ευκολία συντήρησης. ∆εν 
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επιτρέπει τη συσσώρευση υδρατµών. Περιοχές εφαρµογών: Προστασία σκληρού 

αφρού πολυουρεθάνης. Στέγες, ταράτσες, µπαλκόνια και άλλοι εξωτερικοί  

 

 

6.2. ΥΛΙΚΑ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 
 

Η υγροµόνωση ή στεγάνωση, είναι η αδιαβροχοποίηση ουσιαστικά του 
χώρου που θέλουµε να µονώσουµε, από νερά ή υγρασίες. Τέτοιοι χώροι είναι οι 
ταράτσες, τα υπόγεια, οι δεξαµενές ή οι πισίνες, οι ζαρτινιέρες, οι ταρατσόκηποι 
κ.α.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στεγανοποίηση, επιτυγχάνουµε µε υλικά που βασίζονται κυρίως στην 
άσφαλτο (ασφαλτικές µεµβράνες, ασφαλτόπανα, ασφαλτικά βερνίκια ή 
γαλακτώµατα αλλά και άλλου τύπου, όπως οι µεµβράνες PVC, οι µεµβράνες EPDM, 
τσιµεντοειδή, πολυουρεθαντικά κλπ.) 
  

Η επιλογή των υλικών που θα τοποθετήσουµε, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες και εδώ, η εµπειρία και η γνώση παίζουν καταλυτικό ρόλο. 
  

Τέτοιοι παράγοντες είναι: 

- η ίδια η κατασκευή (δώµα, δεξαµενή, πισίνα, τοιχεία υπογείου κλπ.)  

- οι διαστάσεις του έργου (µεγάλο ή µικρό µήκος) 

- το υπόστρωµα εφαρµογής  

- οι προδιαγραφές του υλικού 

- η εµπειρία του εφαρµογέα (τεχνήτη) 

- οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής 

- αν θα αποτελεί τελική επιφάνεια ή όχι 

- το κόστος του υλικού  

- η αντοχή του υλικού, σε µηχανικές ή χηµικές καταπονήσεις 

- το πάχος και οι στρώσεις του υλικού κλπ. 

 

 

Είναι γνωστό, πως ο κύριος παράγοντας γήρανσης ενός σπιτιού, είναι η 
έλλειψη στεγανότητας του. Η στεγανοποίηση λοιπόν, παίζει τον ρόλο της 
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προστασίας του. Ο βασικότερος όµως ρόλος της, είναι αυτός της προστασίας του 
σιδερένιου οπλισµού του µπετόν, από την οξείδωση - σκουριά. 
 
 

6.2.1 Ασφαλτό̟ανα (Ασφαλτικές Μεµβράνες 

 
 Μία από της ποιο διαδεδοµένες µονώσεις τα 

τελευταία χρόνια, είναι οι µονώσεις δωµάτων 
(ταρατσών) µε ασφαλτόπανο. Το ασφαλτόπανο ή 
αλλιώς ασφαλτική µεµβράνη όπως λέγεται, 
προστατεύει το δώµα κυρίως από υγρασία αλλά και 
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και ενδύκνειται 
για παλιές και νέες κατασκευές. 

 

 

Ιδιότητες  υλικού: 
 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζουµε για την ποιότητα και 
τις ιδιότητες οποιουδήποτε ασφαλτόπανου είναι τα εξής: 

- Το βάρος ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας ( π.χ. 3kg/m², 4kg/m², 
4,5kg/m², 5 kg/m², κτλ.) 

- Την επικάλυψη της άνω επιφάνειας (π.χ. πολυαιθυλένιο, αλουµίνιο, ορυκτή 
ψηφίδα, κτλ.) 

- Τον οπλισµό του ασφαλτοπάνου (π.χ. υαλοπίληµα, υαλόπλεγµα, 
πολυεστέρας, κτλ.) 

- Την ευκαµψία του ασφαλτόπανου σε ψύχος (π.χ. έως 0°C, -5°C, -10°C, -
15°C, -20°C 

 

 

6.2.2 Ε̟αλειφόµενα υλικά (Ασφαλτικά–Αδιαβροχο̟οιητικά - Σφραγιστικά)  

 

 

 

Είναι στεγανωτικά υλικά ενός ή δύο 
συστατικών που χρησιµοποιούνται για 
στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων 
επιφανειών (δώµατα, εξωτερικούς τοίχους, 
τοίχους υπογείων κλπ) σε νέες ή 
υφιστάµενες κατασκευές. 

 Είναι έτοιµα προς χρήση υλικά ή 
παρασκευάζονται µετά από ανάµειξη µε 
νερό, διαλύτες ή των προκαθορισµένων 

συστατικών τους. Εφαρµόζονται εύκολα µε βούρτσα, ρολό ή ψεκασµό. Μετά την 
εφαρµογή τους δηµιουργούν µία µονολιθική µεµβράνη (χωρίς ενώσεις) ή διεισδύουν 
στο υπόστρωµα. 
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Ιδιότητες  υλικού: 
 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα των επαλειφόµενων στεγανωτικών υλικών είναι : 

- Χαµηλό κόστος (υλικών και εφαρµογής) 

- Εύκολη εφαρµογή (χωρίς ειδικό εξοπλισµό) 

- ∆ηµιουργούν µονολιθική στεγανωτική µεµβράνη (χωρίς ενώσεις) 

- Εύκολη και γρήγορη επισκευή 

 

Το βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι δεν εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη, συνεχής και 
σταθερού πάχους εφαρµογή τους. 

 

Ανάλογα µε την βασική τους σύσταση ταξινοµούνται σε: 

• Τσιµεντοειδή 

• Ασφαλτικά (γαλακτώµατα, βερνίκια, µαστίχες) 

• Αλουµινίου (αλουµινοχρώµατα) 

• Ακρυλικά 

• Πολυουρεθανικά 

• Σιλικονούχα 

• Συνθετικών ρητινών 

 

6.2.3 Τσιµεντοειδή 

 
 
 Είναι στεγανωτικά υλικά ενός ή δύο 

συστατικών µε βάση το τσιµέντο, την άµµο 
κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης και 
ρητινούχες ή υδρόφοβες πυριτικές ενώσεις. 

Η αρχική τους µορφή είναι σε σκόνη και όταν 
αναµιγνύονται µε νερό και ρητίνες σε αναλογία που 
καθορίζει ο κάθε παραγωγός, µετατρέπονται σε ένα 
πολτό µε πολύ καλή εργασιµότητα και άριστη 
πρόσφυση στο υπόστρωµα και µετά την ξήρανση 
δηµιουργούν µία συνεχή, χωρίς ενώσεις στεγανή 
επάλειψη. 

Τα τσιµεντοειδή στεγανωτικά, δεν αποτελούν απλά µία στεγανωτική 
επάλειψη. Όταν εφαρµοστούν κατάλληλα προσφύονται χηµικά στο µπετόν ή 
τοιχοποϊία και γίνονται µέρος της όλης κατασκευής. ∆εν µαλθώνουν σε αντίθεση µε 
τα επαλειφόµενα ασφαλτικής βάσης υλικά και λόγω της σκληρότητας και αντοχής 
τους δεν διαπερνώνται εύκολα από αιχµηρά αντικείµενα όπως µπορεί να συµβεί σε 
µεµβράνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή τους εφαρµογή είναι ο 
καθαρισµός του υποστρώµατος από λάδια, ρίζες, παχύρευστα πετρελαιοειδή και η 
αποµάκρυνση των σαθρών υλικών.  

Τα επαλειφόµενα στεγανωτικά τσιµεντοειδή, έχουν πολλά πλεονεκτήµατα σε 
σχέση µε τα ασφαλτικής βάσης αλλά και συστήµατα στεγάνωσης µε µεµβράνες, και 
προτιµώνται σε πολλές εφαρµογές σε µπετόν ή τοιχοποϊία, όπως : 

• Υπόγεια τοιχία και δάπεδα 

• ∆εξαµενές πόσιµου νερού 
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• Πισίνες 

• ∆εξαµενές βιολογικού καθαρισµού 

• Αρδευτικούς αγωγούς από σκυρόδεµα 

• Λιµενικά έργα 

 
Ιδιότητες  υλικού: 

 Τα πλεονεκτήµατα που έχουν είναι: 

• ∆εν διαβρώνουν τον χαλύβδινο οπλισµό 

• Έχουν καλές µηχανικές αντοχές 

• Αντέχουν σε µεγάλες υδροστατικές πιέσεις 

• Έχουν αντοχή σε ελαφρά οξέα και προϊόντα πετρελαίου 

• Αναµιγνύονται και εφαρµόζονται εύκολα 

• ∆ηµιουργούν συνεχή, χωρίς ενώσεις στεγανή επάλειψη 

• Είναι οικονοµικά 

 
Το βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι, λόγω της χαµηλής τους ελαστικότητας, δεν 
µπορούν να απορροφήσουν συστολές και διαστολές εντονότερες από αυτές που 
µπορεί να δεχτεί το υπόστρωµα στο οποίο εφαρµόζονται. Ακόµη και τα λεγόµενα 
"εύκαµπτα" στεγανωτικά τσιµεντοειδή, που αντέχουν σε µεγαλύτερες µετακινήσεις, 
δεν είναι κατάλληλα για χρήσεις όπου είναι απευθείας εκτεθειµένα στις συνθήκες 
του περιβάλλοντος (ηλιακή ακτινοβολία, απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας, 
κ.λ.π.). 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
 

Συγκριτικός πίνακας συντελεστών θερµοαγωγιµότητας 
 

Ύλη  λ 'Υλη λ 

Σκληρά πετρώµατα 
(Γρανίτης,µάρµαρα κ.α) 

3,00 Χυτοσίδηρος Ατσάλι 50,00 

Πορώδη πετρώµατα  Χαλκός 330,00 

Αµµόλιθος κ.α 2,00 Αλουµίνια 175,00 

Άµµος (στεγνή) 0,50 ∆ρύς  0,18 

Χαλίκι  0,70 Πεύκο 0,12 

Χονδρόκοκκοι κίσσηρη  0,16 Πλαστικά ∆άπεδα (Μουσαµάς) 0,16 

Σπασµένα τούβλα  0,35 Παρκέ (∆ρύς) 0,18 

Ασβεστοκονίασµα  0,75 Ασφαλτοσκυρόδερµα  0,60 

Τσιµεντοκονίασµα 1,20 Bitumen  0,15 

Γυψοκονίαµα  0,60 Ταρατσόχαρτα (Πισσόχαρτα) 0,16 

Μπετόν Β 120 1,30 Πλάκες ξυλόµαλου πάχους 15mm 0,12 

Μπετόν Β 160 1,75 Πλάκες ξυλόµαλου πάχους 25-
35mm 

0,08 

Ασβεστοτσιµεντόπλακες 0,30 Πλάκες υαλοβάµβακος 
βακελιτούχες και εκ 
λιθοβάµβακας (ορυκτοβάµβαξ) 

 

Γυψόπλακες 0,40 Υαλοβάµβαξ  

Τσιµεντότουβλα DIN(18151) 0,90 Μη µορφοποιηµένος 50kgr/m2 0,035 

Γυαλί (µέσος όρος) 0,70 ∆ιογκωµένη πολυστερίνη  

Αναλόγως βάρους /m2 

0,026-
0,035 

Τούβλα (DIN 105) 0,90   
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

- Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εταιριών Μόνωσης  : www.psem.gr 

- Τεχνική Εµπορική Εταιρία : www.monosi-group.gr 

- Εταιρία Πώλησης ∆οµικών Υλικών : www.altoscm.eu 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


