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1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 

1101.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και 

κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και την προµήθεια και παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, 
εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα 
λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

β. Ως θερµοµόνωση νοείται το σύνολο των κατασκευών µέσω των οποίων επιδιώκεται η µείωση της ταχύτητας 
ανταλλαγής θερµότητας µεταξύ χώρων µε διαφορετικές θερµοκρασίες. 

γ. Ως φράγµα υδρατµών νοείται µια λεπτή µεµβράνη µε µεγάλη αντίσταση υδρατµοδιαφυγής. Μπορεί να απο-
τελείται από φύλλα PVC, αλουµινίου, πολυαιθυλενίου, πισσόχαρτου κτλ. 

δ. Πίνακας 1101.1: Θερµοµόνωση – Γενικά Πρότυπα 
# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 2 

1 Φυσικά µεγέθη και ορισµοί   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7345 
2  Συνθήκες µεταφοράς θερµότητας και ιδιότητες υλικών - Λεξιλόγιο   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9251 
3 Μετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία - Φυσικά µεγέθη και ορισµοί   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9288 
4 Μετάδοση µάζας - Φυσικά µεγέθοι και ορισµοί   ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9346 
5 Ταξινόµηση δοµικών υλικών ανάλογα µε τις θερµοµονωτικές ιδιότητες  ΕΛΟΤ EN 245 
6 Υλικά, προϊόντα και θερµοµονωτικά συστήµατα - Λεξιλόγιο   ΕΛΟΤ ΕΝ 1227 

1101.2 Υλικά 

1101.2.1 Γενικά  
α. Τα ελαφρά θερµοµονωτικά υλικά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- ανόργανα ινώδη (υαλοβάµβακας, πετροβάµβακας, ορυκτοβάµβακας) 

- οργανικά ινώδη (ξυλόµαλλο, µοριοσανίδες, φυτικά ή ζωικά υλικά, τύρφη, φελλός) 

- κυψελοειδή (διογκωµένη πολυστερίνη, αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη, διογκωµένη πολυουρεθά-
νη, διογκωµένη πολυστυρόλη κτλ) 

- κοκκώδη (διογκωµένος περλίτης, ελαφρόπετρα, βερµικουλίτης κτλ). 
β. Πίνακας 1101.2.1 : Πρότυπα Θερµοµονωτικών Υλικών για Κτίρια 

 # Θέµα Πρότυπο 
1 3 2 

1 
Θερµοµονωτικά δοµικά στοιχεία από κυψελωτό κονιόδεµα υδροθερµι-
κής κατεργασίας (ΚΚΥΚ)   ΕΛΟΤ ΕΝ 1203 

2 
∆ιογκωµένος περλίτης χαλαρά τοποθετηµένος (χύδην) για θερµοµόνω-
ση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1258 

3 Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1602 

4 
Προσδιορισµός της σταθερότητας διαστάσεων υπό σταθερές και κανο-
νικές συνθήκες εργαστηρίου (23°C/50% σχετική υγρασία)   ΕΛΟΤ ΕΝ 1603 

5 
Προσδιορισµός της σταθερότητας διαστάσεων υπό προδιαγεγραµµένες 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1604 

6 
Προσδιορισµός της παραµόρφωσης υπό προδιαγεγραµµένο φορτίο 
θλίψεως και θερµοκρασιακών συνθηκών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1605 
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 # Θέµα Πρότυπο 
1 3 2 

7 Προσδιορισµός του ερπυσµού µετά από θλίψη   ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 

8 
Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό που ασκείται κατακόρυφα 
των όψεων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1607 

9 
Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό που εξασκείται παράλληλα 
των όψεων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1608 

10 
Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού µε µερική εµ-
βάπτιση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1609 

11 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

12 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη 
(EPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

13 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερί-
νης (XPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

14 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτo αφρό πολυουρεθά-
νης (PUR) ΕΛΟΤ ΕΝ 13165 

15 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 
16 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 
17 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 
18 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 
19 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελλό (ICB)   ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 
20 Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF)   ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 
21 Εκτίµηση της συµµόρφωσης   ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 
22 Συµπεριφορά έναντι καταπονήσεων σε θλίψη  ΕΛΟΤ EN 826 
23 Προσδιορισµός των γραµµικών διαστάσεων των δοκιµίων   ΕΛΟΤ ΕΝ 12085 
24 Προσδιορισµός των ιδιοτήτων µετάδοσης των υδρατµών    ΕΛΟΤ EN 12086 
25 Προσδιορισµός της µακροχρόνιας απορρόφησης µε εµβάπτιση  ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 
26 Προσδιορισµός της µακροχρόνιας απορρόφησης µε διάχυση   ΕΛΟΤ EN 12088 
27 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε κάµψη ΕΛΟΤ ΕΝ 12089 
28 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε διάτµηση    ΕΛΟΤ EN 12090 
29 Προσδιορισµός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη   ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 
30 Προσδιορισµός µήκους και πλάτους    ΕΛΟΤ EN 822 
31 Προσδιορισµός του πάχους    ΕΛΟΤ EN 823 
32 Προσδιορισµός της ορθογωνικότητας    ΕΛΟΤ EN 824 

 
Πίνακας 1101.2.1 : Πρότυπα Θερµοµονωτικών Υλικών για Κτίρια (συνέχεια) 

 # Θέµα Πρότυπο 
1 3 2 

33 Προσδιορισµός της επιπεδότητας    ΕΛΟΤ EN 825 
34 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θλίψη    ΕΛΟΤ EN 826 
345 Προσδιορισµός της συµπεριφοράς υπό σηµειακό φορτίο  ΕΛΟΤ EN 12430 
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1101.2.2 Ανόργανα Ινώδη Υλικά 
α. Ο υαλοβάµβακας πρέπει να προστατεύεται από τη διείσδυση της υγρασίας. Κατά συνέπεια δεν ενδείκνυται 

η χρήση του σε εξωτερικές επιφάνειες εξωτερικών τοιχωµάτων. Γενικά συνιστάται η χρήση υαλοβάµβακα 
µεγάλης πυκνότητας. 

β. Ο υαλοβάµβακας (όπως και ο ορυκτοβάµβακας και  ο πετροβάµβακας), όταν τοποθετούνται ως πάπλωµα, 
στερεώνονται µε τη βοήθεια ανοξείδωτου µεταλλικού πλέγµατος και καρφιών. Σε διπλές τοιχοποιίες ενδεί-
κνυται η χρήση υαλοβάµβακα µε επένδυση φύλλου αλουµινίου. 

γ. Ο πετροβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας χρησιµοποιούνται για τη µόνωση λεβήτων, δεξαµενών και σωλη-
νώσεων καθώς και για πυροπροστασία. Για την προστασία από τη διείσδυση της υγρασίας χρησιµοποιού-
νται επικαλύψεις αλουµινίου ή γύψου. 

1101.2.3 Οργανικά Ινώδη Υλικά 
α. Τα προϊόντα ξυλόµαλλου είναι υπό µορφή σκληρών πλακών µε ή χωρίς ενδιάµεσο φύλλο διογκωµένης πο-

λυουρεθάνης ή πολυστερίνης. Χρησιµοποιείται και ως ηχοµονωτικό υλικό. Είναι απαραίτητο να επιχρίεται µε 
µαρµαροτσιµεντοκονίαµα ή να ενσωµατώνεται σε υλικά απρόσβλητα από τη σήψη. 

β. Ο φελλός χρησιµοποιείται κυρίως για τη µόνωση εσωτερικών χώρων λόγω και των ηχοµονωτικών του ιδιο-
τήτων. 

1101.2.4 Εξηλασµένη Πολυστερίνη 
α. Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης χρησιµοποιούνται για τη θερµοµόνωση δωµάτων, εξωτερικών τοιχο-

ποιιών, στοιχείων από σκυρόδεµα καθώς και για τη µόνωση των διάκενων των διπλών τοιχοποιιών. 
β. Το υλικό έχει µορφή σκληρής πλάκας µε κλιµακωτή διαµόρφωση στην περίµετρο, ώστε να αποφεύγονται οι 

θερµογέφυρες στις θέσεις των αρµών. Αποτελείται από 100% κλειστές κυψελίδες πολυστερίνης χωρίς εν-
διάµεσα κενά, τα οποία και διαµορφώνουν τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του υλικού. Λόγω της κλειστής 
κυψελωτής τους δοµής δεν απορροφούν το νερό. Η εξηλασµένη πολυστερίνη δεν πρέπει να έρχεται σε ε-
παφή µε διαλύτες κάθε είδους (πίσσες, κετόνες, βενζίνες, κόλλες κτλ). 

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, όσον αφορά στην αποθήκευση του υλικού. 

1101.2.5 ∆ιογκωµένη Πολυoυρεθάνη 
α. Το υλικό έχει µορφή πλακών, σταθερής και ελεγχόµενης πυκνότητας, µε επικολληµένα στις 2 πλευρές φύλ-

λα πολυαιθυλενίου ή µεταλλικά φύλλα επίπεδης ή κυµατοειδούς µορφής. Χρησιµοποιούνται ως µονωτικά 
υλικά: 

- σε δώµατα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται και να προστατεύονται από την ηλιακή ακτι-
νοβολία 

- σε δοκούς, υποστυλώµατα και τοιχία, στα οποία πρέπει να επικαλύπτονται µε επίχρισµα 

- σε µονώσεις ψευδοροφών 

- στο κάτω µέρος κεκλιµένων στεγών. 
β. Ο εκτοξευόµενος αφρός πολυουρεθάνης χρησιµοποιείται σε καµπύλες, θολωτές ή σφαιρικές επιφάνειες, 

στις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση πλακών. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες 
από κάθε είδος ξένης ουσίας. 

1101.3.6 Υλικά ∆ιαµόρφωσης Κλίσεων  
Για τη διαµόρφωση των κλίσεων στα δώµατα χρησιµοποιούνται υλικά µε καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες και µικρό 
ειδικό βάρος. Τα συνηθέστερα υλικά είναι το κισσηροµπετόν, το χυτό κυψελωτό κονιόδεµα, το περλιτοµπετόν και η 
ξηρή κίσσηρη. Η διάστρωση των υλικών αυτών γίνεται στο υπόστρωµα του δώµατος µεταξύ της κύριας θερµοµο-
νωτικής στρώσης και της υδροµονωτικής στρώσης. 
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1101.3 Εκτέλεση εργασιών 

1101.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των οποίων αναγράφεται το 

περιεχόµενο, ο τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει)  και τα στοιχεία του κατασκευαστή του. 
β. Τα θερµοµονωτικά υλικά αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Τα θερµοµονωτικά 

φύλλα και το πίληµα θα διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και µετά την προσκόµισή τους στο εργοτάξιο και θα 
αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους. Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά απορροφήσουν υγρασία θα απο-
µακρύνονται από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. Τα ρολά πιλήµατος θα διατηρούνται πάνω από τους 
10°C για διάστηµα 24 h πριν την τοποθέτησή τους. 

γ. Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, θα απο-
µακρύνονται το συντοµότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. 

1101.3.2 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Το πάχος και το είδος του θερµοµονωτικού υλικού θα πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης θερµοµόνωσης, 

των Συµβατικών Τευχών, του παρόντος και των σχετικών κανονισµών καθώς και τα καθοριζόµενα από την 
Υπηρεσία. Τα συστήµατα µονώσεων θα ανθίστανται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευ-
παθή σηµεία. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του συστήµατος. 

β. Οι θερµοµονωτικές πλάκες θα είναι τοποθετηµένες και καλά ενωµένες έτσι, ώστε οι αρµοί να µην δηµιουρ-
γούν ευθείες γραµµές αλλά να τέµνονται. Το φράγµα υδρατµών θα γυρνά πάνω στις πλάκες σε όλη την πε-
ρίµετρο και θα επικολλάται επί των πλακών εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία. 

γ. Η ποσότητα του υλικού που τοποθετείται  ανά ηµέρα εργασίας θα είναι τόση ώστε να µπορεί να καλυφθεί 
(την ίδια ηµέρα) για να προστατευθεί από την απορρόφηση υγρασίας. Το υλικό τοποθετείται πάνω στην ε-
πιφάνεια κατά τη διεύθυνση που συνιστά το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού. Η στεγάνωση του τµήµατος 
που έχει ήδη θερµοµονωθεί θα εκτελείται την ίδια µέρα µε τη θερµοµόνωση. ∆εν επιτρέπεται τµηµατική κα-
τασκευή. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, η κυκλοφορία εργατοτεχνικού προσωπικού και οχηµάτων 
απευθείας επί της θερµοµόνωσης ή της επικάλυψης. 

δ. Όταν απαιτείται θερµοµόνωση στα δάπεδα, το θερµοµονωτικό υλικό τοποθετείται απευθείας επί της υδρο-
µόνωσης και κατά τη διάστρωση της προστατευτικής τσιµεντοκονίας προστατεύεται µε λαδόχαρτο ή νάιλον 
ώστε να αποφεύγεται η  ύγρανσή του. Τα στάδια εργασιών θερµοµόνωσης και υδροµόνωσης δαπέδων πε-
ριγράφονται στην παράγραφο «Υδροµόνωση ∆απέδων» του άρθρου «Υδροµόνωση». 

ε. Η θερµοµόνωση πρέπει να διατηρείται πάντοτε ξηρή. Τα θερµοµονωτικά φύλλα πρέπει να τοποθετούνται µε 
προσοχή. Οι ακµές της θερµοµόνωσης σε εκτεθειµένα ανοίγµατα µεταξύ θερµοµόνωσης και στηθαίων ή άλ-
λων τοίχων, ή στους αρµούς διαστολής κτλ πρέπει να προστατεύονται µέχρι την τοποθέτηση της µόνιµης 
επικάλυψης του δώµατος.  

στ. Η κατασκευή της υποκείµενης επιφάνειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την τοποθέτηση φράγµατος υ-
δρατµών ή θερµοµόνωσης. Τα ανοίγµατα εξαερισµού και άλλα στοιχεία που διατρυπούν την οροφή θα 
πρέπει να έχουν  τοποθετηθεί και προετοιµαστεί κατάλληλα για τη διαµόρφωση της θερµοµόνωσης γύρω 
από αυτά. Πριν από την τοποθέτηση του φράγµατος υδρατµών οι αρµοί της υποκείµενης επιφάνειας καλύ-
πτονται κατάλληλα µε λωρίδες πιλήµατος ενσωµατωµένου και επαλειµµένου µε ασφαλτικό τσιµέντο. Η υπο-
κείµενη επιφάνεια θα είναι λεία, καθαρή και ξηρή καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών θερµοµόνωσης. 

 ζ. Η θερµοκρασία των θερµοµονωτικών υλικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η θερµο-
κρασία του περιβάλλοντος θα είναι τουλάχιστον 5°C και δεν θα υπάρχει πάγος ή υγρασία στο δώµα κατά 
την τοποθέτηση της θερµοµόνωσης ή της επικάλυψης. Η ένταση του αέρα ενδείκνυται να είναι µικρή κατά τη 
διάρκεια των εργασιών θερµοµόνωσης, ώστε τα θερµά υλικά και τα µπάζα να µην διασκορπίζονται και τα 
θερµοµονωτικά φύλλα να µην τοποθετούνται δύσκολα και επικίνδυνα. 

η. Η διάταξη και η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών και στεγανωτικών υλικών πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη 
προσοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ραφές, οι συναρµογές και οι κοπές των υλικών και να αποφεύ-
γονται τα µικρά τεµάχια στις περιµέτρους και τις διεισδύσεις. 

θ. Το φράγµα υδρατµών τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά των θερµών εσωτερικών δοµικών στοιχείων, 
ώστε να εµποδίσει τη διείσδυση και υδροποίηση των υδρατµών. 
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1101.3.3 Υποβολές 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 

- κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία συµπεριλαµβάνουν λεπτοµέ-
ρειες στις περιοχές ενώσεων και αρµών διαστολής 

- αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των εργοστασίων παρα-
γωγής των υλικών, τα οποία περιλαµβάνουν στοιχεία εγκεκριµένων δοκιµών που θα αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

- δείγµατα όλων των υλικών  
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα µόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m2. Τα δείγµατα θα 

είναι πλήρη και θα περιλαµβάνουν κατασκευή απόληξης δώµατος σε στηθαίο, αερισµό, στόµια απορροής, 
συναρµογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συµφωνεί µε το δείγµα, που προηγουµένως έχει εγκριθεί από 
την Υπηρεσία.  

1101.3.4 Εξωτερικά Κατακόρυφα Στοιχεία 

1101.3.3.1 Γενικά 
α. Η παράγραφος αφορά στη θερµική µόνωση πλινθοδοµών και στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (τοιχία, 

δοκοί, υποστυλώµατα, πρέκια, οριζόντια και κατακόρυφα διαζώµατα). 
β. Τα στοιχεία αυτά µονώνονται µε πλάκες πολυουρεθάνης ή εξηλασµένης πολυστερίνης ή µε άλλο ισοδύναµο 

υλικό, πάχους που καθορίζεται από τη µελέτη θερµοµόνωσης. 

1101.3.3.2 Μόνωση Οπτοπλινθοδοµών 
α. Οι γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή διπλής τοιχοποιίας µε ενδιάµεση θερµοµόνωση αναφέρονται στην 

αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Τοιχοποιίες». Οι δύο παράλληλες πλινθοδοµές συνδέονται µε οριζό-
ντια και κατακόρυφα διαζώµατα, που καλύπτουν το συνολικό πάχος των δύο τοιχοποιιών και του µονωτι-
κού, και µονώνονται από την εσωτερική τους πλευρά µε το ίδιο θερµοµονωτικό υλικό, ώστε να αποφεύγο-
νται οι θερµογέφυρες. Η εγκατάσταση θερµοµονωτικών υλικών τοίχων εκτελείται συγχρόνως µε τη δόµησή 
τους. 

β. Εφόσον απαιτείται, στην εξωτερική πλευρά των εσωτερικών τοίχων πριν από την τοποθέτηση των πλακών 
θα τοποθετείται φράγµα υδρατµών. 

γ. Στην περίπτωση τοιχοποιίας µε επένδυση πλακών γρανίτη ή µαρµάρου, το θερµοµονωτικό υλικό τοποθετεί-
ται  µεταξύ της τοιχοποιίας και της επένδυσης. 

1101.3.3.3 Μόνωση στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
α. Στην εξωτερική επιφάνεια των ξυλοτύπων των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα τοποθετούνται οι πλά-

κες του θερµοµονωτικού υλικού, που στηρίζονται µε κατάλληλα στηρίγµατα στο σκυρόδεµα. 
β. Επί των πλακών τοποθετείται γαλβανισµένο µεταλλικό πλέγµα τύπου νερβοµετάλ, που υπερκαλύπτει κατά 

20 cm τις παρακείµενες τοιχοποιίες. Το πλέγµα αυτό στηρίζεται στο σκυρόδεµα και στις τοιχοποιίες µε γαλ-
βανισµένα στηρίγµατα, διαπερνώντας το θερµοµονωτικό υλικό. Επί του πλέγµατος διαστρώνεται το επίχρι-
σµα. 

1101.3.5 Θερµά ∆ώµατα  
α. Η προστασία των µονοκέλυφων θερµών δωµάτων επιτυγχάνεται µε τη διαµόρφωση των σωστών κλίσεων 

της τελικής επικάλυψης, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%. Πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση επαρ-
κών υδατοσυλλεκτών απορροής όµβριων, ώστε να αποστραγγίζεται σωστά το δώµα. 

β. Στάδια κατασκευής θερµοµόνωσης και υδροµόνωσης 

- Το δώµα επαλείφεται µε 2 στρώσεις ψυχρής ασφάλτου, αφού γίνει επιµεληµένος καθαρισµός του. Κα-
τόπιν τοποθετούνται θερµοµονωτικές πλάκες κατά τη µελέτη θερµοµόνωσης και πάνω από αυτές πλα-
στική µεµβράνη. 

- Στη συνέχεια διαστρώνεται κισσηροµπετόν κλίσεων ή άλλο ισοδύναµο ελαφροµπετόν, ελάχιστου πά-
χους 8 cm και επ΄ αυτού ισχυρή τσιµεντοκονία πάχους 3 cm οπλισµένη µε κοτετσόσυρµα. 
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- Ακολουθούν δύο επάλληλες διασταυρούµενες στρώσεις ασφαλτόπανου µε υαλόπλεγµα. Η κάθε 
στρώση επικολλάται σε ολόκληρη την επιφάνεια του υποστρώµατος µε θερµή ειδική οξειδωµένη α-
σφαλτόκολλα. Οι λωρίδες κάθε στρώσης ασφαλτόπανου θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm. Tα άκρα 
τους θα θερµοκολλούνται. Τα ασφαλτόπανα θα ενσωµατώνονται στο στηθαίο σε ύψος τουλάχιστον 25 
cm πάνω από την τελική επιφάνεια του δώµατος και θα γυρίζουν πάνω στο στηθαίο σε περίπτωση 
στηθαίου χαµηλότερου των 25 cm. 

- Κατόπιν η επιφάνεια επαλείφεται µε ψυχρή άσφαλτο (1 kg/m2) και γίνεται επίπαση της µε χονδρόκοκκη 
άµµο θαλάσσης ή λατοµείου. 

- Τέλος, αν το δώµα είναι βατό, ακολουθεί η διάστρωση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος (1:4 µε προσθήκη 
τσιµέντου 300 kg/m3), πάχους 1,5 cm περίπου ή όσο χρειάζεται για τη διαµόρφωση της τελικής στάθ-
µης του δαπέδου, µετά την επένδυση του (πλακίδια, τσιµεντόπλακες, κτλ.). Στην περίπτωση που χρη-
σιµοποιούνται ειδικές τσιµεντόπλακες διαστάσεων 50 cm x 50 cm x 5 cm, διαστρώνονται σε ειδικά 
πλαστικά στηρίγµατα αφήνοντας αεριζόµενο κενό ύψους 3 cm. Οι τσιµεντόπλακες πρέπει να είναι αρί-
στης ποιότητας, αδιαπέρατες από το νερό. Μεταξύ των πλακών αυτών αφήνεται αρµός πλάτους 1 cm, 
ο οποίος αφού καθαριστεί καλά πληρούται µε ισχυρή τσιµεντοκονία και βάφεται µε δύο στρώσεις µίνιο. 
Εκτός από τους αρµούς ανάµεσα στις πλάκες κάθε 4 m και κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις θα διαµορ-
φώνεται αρµός διαστολής πλάτους 2 cm, που θα πληρούται σε όλο το βάθος του µε ασφαλτική µαστί-
χη. 

- Όταν το δώµα δεν είναι βατό, για την προστασία της υδροµονωτικής στρώσης τοποθετείται ξηρά χαλι-
κόστρωση πάχους 10 cm – 15 cm. 

γ. Κατά την τοποθέτηση πλακών σε µια στρώση πρέπει να µην αφήνονται κενά µεταξύ τους. Σε περίπτωση 
δύο στρώσεων θερµοµονωτικών πλακών, οι πλάκες της δεύτερης στρώσης πρέπει να καλύπτουν τις ενώ-
σεις των πλακών της πρώτης στρώσης. 

1101.3.6 Ψυχρά ∆ώµατα 
α. Τα ψυχρά δώµατα είναι η συνηθέστερη περίπτωση ξύλινων στεγών και αποτελούνται από δύο ανεξάρτητα 

στρώµατα, µεταξύ των οποίων κυκλοφορεί ο ατµοσφαιρικός αέρας, ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς. Το ε-
ξωτερικό στρώµα εξασφαλίζει την πλήρη και αποτελεσµατική στεγανοποίηση, ενώ το εσωτερικό αποτελεί τη 
θερµοµονωτική προστασία και την προστασία κατά της διείσδυσης των υδρατµών. Η κλίση της στέγης για 
τα γαλλικού τύπου κεραµίδια είναι 16% - 28%, ενώ για τα βυζαντινού τύπου είναι 32% - 37%. 

β. Για να αποφεύγεται η συγκέντρωση υγρασίας στη στέγη, είναι απαραίτητος ο αερισµός της. Για το λόγο αυτό 
στις στέγες αυτού του τύπου προβλέπονται ανοίγµατα αερισµού. Ο ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος θα έχει 
ύψος µεγαλύτερο από 30 cm και στις θέσεις των ανοιγµάτων θα τοποθετούνται γρίλιες, µέσω των οποίων 
θα γίνεται ο αερισµός. Τα ανοίγµατα αερισµού προς την περίµετρο της στέγης χρησιµεύουν για την είσοδο 
του αέρα, ενώ αυτά προς την κορυφογραµµή της για την έξοδο. Σε στέγες µεγάλων διαστάσεων ενδείκνυται 
η κατασκευή και ενδιάµεσων ανοιγµάτων, όπου τοποθετούνται ειδικά τεµάχια εξαερισµού. 

γ. Το πλάτος του διάκενου αερισµού και οι διαστάσεις των ανοιγµάτων εξαρτώνται από το κλίµα της περιοχής, 
την κλίση και τη µορφή της στέγης και τη θέση του κτιρίου. Το ελάχιστο πλάτος είναι 2 cm – 4 cm. Οι οπές ή 
εγκοπές των ανοιγµάτων έχουν διάσταση περίπου 4 cm. 

δ. Το διάκενο αερισµού διαµορφώνεται πάντα πάνω από τη θερµοµονωτική στρώση. Πρέπει να προβλέπονται 
ανοίγµατα στις ίδιες θέσεις και στη στεγάνωση και στο πέτσωµα. Στα ανοίγµατα αερισµού στις άκρες της 
στέγης τοποθετούνται ειδικές διάτρητες µεταλλικές ή πλαστικές (PVC) διατοµές, ενώ σε αυτά των κορυφο-
γραµµών χρησιµοποιούνται ειδικά διάτρητα κεραµίδια ή ειδικά µεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήµατα. Στις κορυ-
φογραµµές και στις ακµές της στέγης τοποθετούνται οπωσδήποτε προκατασκευασµένες διατοµές πάνω 
από το συνδετικό κονίαµα. 

1101.3.7 Στέγες µε Μεταλλικές Επικαλύψεις  

1101.3.7.1 Θερµοµόνωση κάτω από την επικάλυψη 
α. H θερµοµόνωση που τοποθετείται κάτω από τη µεταλλική επικάλυψη αποτελείται από µονωτικά πετάσµατα 

ή παπλώµατα που µπορεί να περιλαµβάνουν στεγανωτική επένδυση. 
β. Τα µονωτικά παπλώµατα τοποθετούνται πάνω στις δοκούς του σκελετού της στέγης και στερεώνονται κατά 

τη στερέωση της µεταλλικής επικάλυψης. Τα διαδοχικά φύλλα παπλώµατος αλληλοκαλύπτονται πάνω στις 
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δοκούς, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών. Στην περίπτωση αυτή η κάτω επιφάνεια της µε-
ταλλικής στέγης καλύπτεται συνήθως µε ψευδοροφή για αισθητικούς λόγους.  

γ. Τα µονωτικά πετάσµατα τοποθετούνται αµφιέρειστα πάνω στις δοκούς του σκελετού ή εδράζονται στο σανί-
δωµα και σταθεροποιούνται κατά τη στερέωση της µεταλλικής επικάλυψης. Οι ακµές των πετασµάτων µπο-
ρεί να είναι διαµορφωµένες µε εσοχές και αντίστοιχες προεξοχές, έτσι ώστε να εφαρµόζουν µεταξύ τους. H 
κάτω επιφάνεια των µονωτικών πετασµάτων µπορεί να έχει ενσωµατωµένη διακοσµητική επένδυση, έτσι 
ώστε να µπορεί να παραµένει εµφανής. 

1101.3.7.2 Θερµοµόνωση µεταξύ δυο φύλλων µεταλλικής επικάλυψης 
α. H µεταλλική επικάλυψη µιας στέγης µπορεί να αποτελείται από δυο επάλληλα αυλακωτά ή πτυχωτά φύλλα 

λαµαρίνας. H κατασκευή αυτή δηµιουργεί µεταξύ των δυο φύλλων µεταλλικής επικάλυψης έναν κενό χώρο 
πλάτους ίσου µε το ύψος των δεύτερων δοκών του σκελετού, επί των οποίων εδράζεται το δεύτερο φύλλο. 
Το κενό αυτό καλύπτεται µε µονωτικά παπλώµατα ή πετάσµατα.  

β. Το µονωτικό πάπλωµα καλύπτει τις δεύτερες δοκούς του σκελετού της στέγης µε µια λωρίδα αλληλοεπικά-
λυψης για να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών.  

γ. Στην περίπτωση που τα επάλληλα φύλλα µεταλλικής επικάλυψης συνδέονται άµεσα µεταξύ τους µπορεί να 
στερεωθεί µονωτικό πάπλωµα ανάµεσα τους. 

1101.3.7.3 Θερµοµόνωση πάνω από τη µεταλλική επικάλυψη 
α. H τοποθέτηση της θερµοµόνωσης πάνω από τη µεταλλική επικάλυψη µπορεί να κατασκευαστεί µετά από 

την κατασκευή της επικάλυψης. Στην περίπτωση αυτή η θερµοµόνωση αποτελείται από µονωτικά πετάσµα-
τα και είναι απαραίτητο να συνδυαστεί µε συµβατή στεγάνωση, ώστε να µην είναι άµεσα εκτεθειµένη στην 
υγρασία. Το µονωτικό υλικό πρέπει να έχει την απαραίτητη µηχανική αντοχή ανάλογα µε τη βατότητα της 
στέγης.  

β. H απόσταση µεταξύ των δοκών του σκελετού της στέγης καθώς και η ελαστικότητα της µεταλλικής επικάλυ-
ψης λαµβάνονται υπόψη όσον αφορά στο ελάχιστο πάχος θερµοµόνωσης.  

γ. H στερέωση της µονωτικής επίστρωσης στη µεταλλική επικάλυψη γίνεται µε µηχανικό τρόπο, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος αποκόλλησης από την επίδραση του ανέµου. Tα πετάσµατα στερεώνονται στις δο-
κούς του σκελετού της στέγης µε ειδικές βίδες που διαπερνούν τη µεταλλική επικάλυψη. Σε ορισµένες περι-
πτώσεις εφαρµόζεται επικάλυψη της µεταλλικής στέγης µε αφρό πολυουρεθάνης, µε την προϋπόθεση της 
σχετικής στεγάνωσης και προστασίας του µονωτικού στρώµατος. 

1101.3.7.4 Στεγάνωση της στέγης πάνω από τη θερµοµόνωση 
α. H στεγάνωση της µεταλλικής στέγης µε εξωτερική θερµοµόνωση τοποθετείται πάνω από τη θερµοµόνωση 

και στερεώνεται σε αυτή µε έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στη συνέχεια, ανάλογα µε τα χρησι-
µοποιούµενα µονωτικά και στεγανωτικά υλικά:  

- πλήρης επικόλληση µε θερµά ασφαλτικά υλικά 

- µηχανική στερέωση 

- απλή τοποθέτηση και σταθεροποίηση µε βαριά επίστρωση. H βαριά επίστρωση µπορεί να αποτελείται 
από πλάκες επίστρωσης εξωτερικών δαπέδων, άκαµπτα φύλλα υψηλής πυκνότητας κτλ. 

1101.4 Έλεγχοι 
α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής θερµοµονώσεων, πρέπει να έχει ελέγξει την πλήρη 

κατασκευή, επιπεδότητα και όλων των προς µόνωση επιφανειών, σύµφωνα µε το παρόν. Σε περίπτωση α-
τελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 

β. Μετά το πέρας των εργασιών θερµοµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών, η κατασκευή 
επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται 
από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή. 

1101.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή θερµοµονώσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
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α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-
δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπερι-
λαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκλη-
ρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που 
προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους 
απωλειών ή φθοράς κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των θερµοµονώσεων σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- προετοιµασία του υποστρώµατος, καθαρισµός από τις ακαθαρσίες λόγω απορριµµάτων οικοδοµών 
(µπάζων) και υλικών κατεδαφίσεως, γύψου, πλεοναζόντων κονιαµάτων, ελαίων κτλ, εξοµάλυνση τυχόν 
ανωµαλιών 

- λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη συνέχιση των εργασιών υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες που 
επηρεάζουν τις εργασίες θερµοµόνωσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία 

- ενίσχυση θερµοµονώσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο (ακµές, γωνίες, στέψεις τοίχων, διελεύσεις, 
συναρµογές, αρµοί, απολήξεις κτλ) 

- τοποθέτηση των απαραίτητων απολήξεων  

- διάνοιξη ή κλείσιµο των ανοιγµάτων µετά την ολοκλήρωση των θερµοµονώσεων 
γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή των απαιτούµενων 

ελέγχων και δοκιµών. 
δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 

και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 
ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1101.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής επιφανειακών θερµοµονώσεων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλή-

ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία θερµοµόνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες θερµοµονώσεων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

γ. Από τις επιµετρούµενες ποσότητες αφαιρείται κάθε άνοιγµα που υπερβαίνει τα 0,20 m2. 
 

1102. Υ∆ΡΟΜΟΝΩΣΗ 

1102.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή / και κατασκευή των υδροµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και 

κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων και των µορφώσεων, στεγανώσεων αποµονώσεων των κατακόρυφων και 
οριζοντίων αρµών διαστολής, καθώς και την προµήθεια και παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατι-
κού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά 
Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

β. ∆εν περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

- αδιαπέρατο σκυρόδεµα 
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- χυτή άσφαλτο  

- στεγανώσεις γεφυρών 

- στεγανώσεις θεµελιώσεων και ΧΥΤΑ 

- στεγανώσεις δεξαµενών 
γ. Η υγρασία που µπορεί να επηρεάσει τα κτίρια  µπορεί να είναι: 

- υγρασία του εδάφους  

- νερό ρέον στην επιφάνεια του εδάφους 

- νερό από βροχή, χιόνι κτλ 

- εσωτερική υγρασία των δοµικών υλικών  

- διαρροή των υδραυλικών εγκαταστάσεων  

- υγρασία λόγω της λειτουργίας του κτιρίου (νερό χρήσης, υδρατµοί). 
δ. Ως υδροµονώσεις νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της στεγανότητας των 

κατασκευών. Οι υδροµονώσεις κτιρίων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- υδροµόνωση στεγών και δωµάτων 

- υδροµόνωση τοίχων ανωδοµής 

- υδροµόνωση τοίχων και δαπέδων υπογείων χώρων 
ε. Γενικά για τις εργασίες των υδροµονώσεων ισχύουν οι διατάξεις του DIN 18336, και του DIN 18195 –2 (ό-

σον αφορά στις απαιτήσεις κατασκευής), οι οποίες συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα στο παρόν. 

1102.2 Υλικά 

1102.2.1 Γενικά  
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης που δίνονται από τον κατασκευαστή κάθε  υλι-

κού, σε συνδυασµό µε το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Τα υδροµονωτικά υλικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

- στεγανωτικά υλικά µάζας, που είναι πρόσµικτα που χρησιµοποιούνται στο σκυρόδεµα και στα επιχρί-
σµατα και τους προσδίδουν πλήρη αδιαπερατότητα (βλ. άρθρο 345 της παρούσας ΓΤΣΥ) 

- µεµβράνες (ασφαλτικές, ελαστοµερείς, πολυαιθυλενίου, συνθετικού ελαστικού, θερµο -αδρανο-
ελαστικές, καθαρού PVC κ.α.) 

- ρευστά στεγανωτικά υλικά (ασφαλτικά, πλαστικά) 
γ. Τα υδροµονωτικά υλικά θα πληρούν γενικά τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- θα προσφέρουν πλήρη στεγανότητα 

- θα είναι ανθεκτικά στα περισσότερα οξέα και αλκάλια 

- θα έχουν συγκολλητικές ιδιότητες 

- θα είναι ανθεκτικά στη σήψη, στους µύκητες και στους τερµίτες 

- θα έχουν επαρκή αντοχή και πρόσφυση 

- θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη. 
δ. Τα βοηθητικά υλικά (κόλλες, γαλακτώµατα, µαστίχες κτλ) που χρησιµοποιούνται πρέπει να ικανοποιούν τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή του στεγανωτικού υλικού και να είναι συµβατά µε αυτό.  
ε. Οι µεµβράνες και τα φύλλα στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να µην αλλοιώνονται πέραν 

των προδιαγεγραµµένων ορίων. Εφόσον οι µεµβράνες δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές, θεωρούνται α-
πορριπτέες και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου. Οι µεµβράνες πρέπει να είναι ανθεκτικές στο 
χρόνο και στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. 
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στ. Τα ειδικά τεµάχια συλλογής και απορροής των όµβριων υδάτων, θα είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει φάκελο µε τα υλικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο συναρ-
µολόγησης των παραπάνω ειδικών τεµαχίων. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την 
αντικατάσταση τους. 

ζ. Ασφαλτικά υλικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε περιοχές που έρχονται σε άµεση επαφή µε υλικά από 
PVC. 

1102.2.2 Προδιαγραφές 
Πίνακας 1102.2: Πρότυπα Υλικών Υδροµόνωσης 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 2 

1 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνω-
σης - Μέθοδος τεχνητής γήρανσης µε µακροχρόνια έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1296 

2 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Προσδιορισµός διαστασιολογικής σταθερότη-
τας: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων   

ΕΝ 1107  

3 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - 
Προσδιορισµός σταθερότητας του σχήµατος υπό την επίδραση κύκλου θερµοκρασια-
κών µεταβολών   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1108 

4 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - 
Προσδιορισµός ευκαµψίας σε χαµηλές θερµοκρασίες   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1109 

5 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - 
Προσδιορισµός της αντίστασης ροής σε υψηλές θερµοκρασίες   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 

6 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - 
προσδιορισµός της πρόσφυσης ψηφίδων   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12039 

7 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµ-
βράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στο σχίσιµο (µε καρ-
φί)   

ΕΝ 12310 

8 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµ-
βράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού   

ΕΝ 12311 

9 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµ-
βράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντοχής αποκόλλησης των συν-
δέσεων   

ΕΝ 12316  

10 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµ-
βράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός των διατµητικών αντοχών των αρµών 
επικάλυψης   

ΕΝ 12317  

11 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προετοιµασία δειγµάτων δοκιµής   ΕΛΟΤ ΕΝ 12594 
12 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Ορολογία ΕΝ 12597 
13 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγά-

νωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη στατική φόρτιση  
ΕΛΟΤ ΕΝ 12730 

14 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα για στε-
γάνωση δωµάτων - Προσδιορισµός αντοχής στη χαλαζόπτωση   

ΕΛΟΤ ΕΝ 13583 

15 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Χαρακτηρισµός φυσικών ιδιοτήτων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1425 
16 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της διείσδυσης µε βελόνα   ΕΛΟΤ ΕΝ 1426 
17 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης στο όζον - Πλαστικά 

και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων   
ΕΛΟΤ ΕΝ 1844 

18 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Προσδιορισµός µήκους, πλάτους και ευθύτητας: 
Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων   

ΕΝ 1848  

19 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός του πάχους και της µάζας ανά µονά-
δα επιφάνειας: Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων   

ΕΝ 1849 
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# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 2 

20 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός ορατών ελαττωµάτων: Ασφαλτικά, 
πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων   

ΕΝ 1850  

21 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγά-
νωσης δωµάτων - Προσδιορισµός υδατοπερατότητας   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1928 

22 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγά-
νωσης - Προσδιορισµός ιδιοτήτων υδρατµοπερατότητας   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1931 

23 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης- Προσδιορισµός ικανότητας αναδίπλωσης σε χαµηλή 
θερµοκρασία: Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων  

ΕΛΟΤ ΕΝ 495 - 5 

24 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγά-
νωσης δωµάτων - Προσδιορισµός αντίστασης σε κρούση   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12691 

25 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης σε σχίσιµο: Πλαστικά 
και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12310 - 2 

26 Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων κόλλησης / απο-
κόλλησης σε µεταβλητές θερµοκρασίες   

ΕΛΟΤ ΕΝ 9047 

1102.2.3 Μεµβράνες 
α. Οι µεµβράνες υδροµόνωσης που χρησιµοποιούνται συνήθως µπορούν να είναι ασφαλτικές, πλαστικές, 

µεµβράνες από εξευγενισµένη άσφαλτο και πλαστικά υλικά και ενισχυµένες µε υαλοΐνες, πολυεστερικά 
πλέγµατα ή φύλλα λεπτού πολυαιθυλενίου. Οι µεµβράνες αυτές έχουν πάχος 1,6 mm – 3.2 mm και µπορεί 
να έχουν επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, χαλαζιακής άµµου και λεπτόκοκκων µαρµαροψηφίδων. 

β. Η επιλογή των µεµβρανών και ο αριθµός των στρώσεων ορίζονται από τη µελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια 
και τα Συµβατικά Τεύχη του έργου. 

γ. Τα συνηθέστερα είδη συνθετικών στεγανωτικών µεµβρανών είναι τα ακόλουθα: 

- µεµβράνες από ασφαλτο - πολυπροπυλενίου (ΑΡΡ), συνήθως ενισχυµένες µε υαλοπλέγµατα, υαλοπι-
λήµατα ή πολυεστερικές ίνες 

- µεµβράνες συνθετικού ελαστικού (EPDM) που χρησιµοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, µε-
ταλλικές ή ξύλινες στέγες 

- µεµβράνες καθαρού PVC 

- µεµβράνες εύκαµπτου PVC (ιδιότητες κατά DIN 16726) 

- µεµβράνες χλωριοµένου πολυαιθυλενίου (CPE), ιδανικές για χρήση σε φυτεµένα δώµατα 

- µεµβράνες ασφάλτου – πολυαιθυλενίου 

- µεµβράνες πολυαιθυλενίου, από πολυαιθυλένιο υψηλής ή χαµηλής πυκνότητας 
δ. Οι θερµοπλαστικές µεµβράνες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε βενζίνες, διαλυτικά, λίπη και έλαια. 

1102.3 Εκτέλεση εργασιών 

1102.3.1 Υποβολές 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 

- κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία συµπεριλαµβάνουν λεπτοµέ-
ρειες στις περιοχές ενώσεων και αρµών διαστολής 

- αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των εργοστασίων παρα-
γωγής των υλικών, τα οποία περιλαµβάνουν στοιχεία εγκεκριµένων δοκιµών που θα αποδεικνύουν τη 
συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

- δείγµατα όλων των υλικών  
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα υδροµόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m2. Τα δείγµα-

τα θα είναι πλήρη και θα περιλαµβάνουν κατασκευή απόληξης δώµατος σε στηθαίο, αερισµό, στόµια απορ-
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ροής, συναρµογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συµφωνεί µε το δείγµα, που έχει προηγουµένως εγκριθεί 
από την Υπηρεσία.  

1102.3.2 Προετοιµασία  
α. Η ειδική προετοιµασία της προς υδροµόνωση επιφάνειας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

του υλικού υδροµόνωσης και θα είναι εγκεκριµένη από την Υπηρεσία. Οι προς υδροµόνωση επιφάνειες γε-
νικά πρέπει να είναι καθαρές και ξηρές, λείες και χωρίς προεξοχές, ρωγµές και κενά καθώς και απαλλαγµέ-
νες από πλεονάζοντα υλικά. Θα έχουν την επαρκή αντοχή και ευστάθεια έναντι ολίσθησης. Ο Ανάδοχος ε-
κτός των προαναφερθέντων υποχρεούται να εξακριβώνει και την ύπαρξη αρµών, ενσωµατωµένων αντικει-
µένων, σωληνώσεων ακατάλληλα τοποθετηµένων σε λανθασµένες θέσεις καθώς και τυχόν αιχµηρές γωνίες 
και ακµές ξυλοτύπων. Οι επιφάνειες δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ τραχείες, ούτε πολύ λείες, ούτε υπερβο-
λικά πορώδεις. Οι αρµοί, οι οπές, οι ρωγµές κτλ στις επιφάνειες από σκυρόδεµα διαβρέχονται, κατόπιν 
πληρώνονται µε τσιµεντοκονία και εξοµαλύνονται. Η τσιµεντοκονία πρέπει να έχει σκληρυνθεί πριν την προ-
επάλειψη (µε primer), στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.  

β. Η τοποθέτηση των υλικών υδροµόνωσης εκτελείται µόνο µετά την ολοκληρωση της κατασκευής του υπο-
στρώµατος και την εφαρµογή των υλικών εµποτισµού, ώστε οι µεµβράνες να µην υφίστανται φθορές από τις 
εργασίες. 

γ. Ο Ανάδοχος µετά τον έλεγχο των υποκείµενων επιφανειών πρέπει να προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώ-
σεις πριν τις εργασίες υδροµόνωσης, χωρίς να διεκδικήσει συµπληρωµατική αµοιβή. 

δ. Τα κενά οι ρωγµές και οι αρµοί του υποστρώµατος, που δεν αποτελούν αρµούς συστολοδιαστολής θα πλη-
ρούνται µε τα κατάλληλα υλικά σφράγισης, συµβατά µε την επιφάνεια και το υλικό υδροµόνωσης εγκεκριµέ-
να από την Υπηρεσία.  

1102.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση 
α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο Εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των οποίων αναγράφεται 

το περιεχόµενο, ο τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει)  και τα στοιχεία του κατασκευαστή 
του. 

β. Τα ασφαλτικά υλικά αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται 
από τον παγετό. Πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασίες άνω των 10°C, για τουλάχιστον 24 h πριν από τη 
χρήση τους. 

γ. Οι µεµβράνες και τα υφάσµατα ενίσχυσης αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να προστατεύονται από την υγρασία. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται τέτοιος χώρος, στοιβάζονται σε 
παλέτες, χωρίς να έρχονται σε επαφή µε το έδαφος και καλύπτονται εντελώς από αδιάβροχα ειδικά καλύµ-
µατα που επιτρέπουν την αναπνοή του υλικού. ∆εν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών καλυµµάτων για την 
προστασία των υλικών αυτών, διότι προκαλούν συµπυκνώµατα. 

δ. Στα ασφαλτικά γαλακτώδη υλικά θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, ώ-
στε τα γαλακτώδη συστατικά να µην καθιζάνουν ή διαχωρίζονται. 

ε. Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, θα απο-
µακρύνονται το συντοµότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. 

στ. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, έτσι ώστε να υπερφορτίζεται το δώµα ή άλλα τµήµατα της κατα-
σκευής. 

1102.3.4 Γενικές Απαιτήσεις  
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία σύστηµα υδροµόνωσης (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι), το 

οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του παρόντος, της µελέτης υδροµόνωσης των λοιπών Συµβατικών Τευχών και 
των σχετικών κανονισµών. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την προτεινόµενη µέθοδο, εφόσον κατά την 
κρίση της δεν εξασφαλίζεται επαρκής υδροµόνωση της κατασκευής και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
υποβολή νέας πρότασης.  

β. Τα συστήµατα υδροµονώσεων πρέπει να ανθίστανται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα 
ευπαθή σηµεία. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του συστήµατος. Ειδική µέριµνα 
θα δίνεται για την υδροµόνωση χώρων έστω και προσωρινής παραµονής ατόµων καθώς και αποθήκευσης 
ευαίσθητων στην υγρασία υλικών.  
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γ. Οι εργασίες εκτελούνται από ειδικευµένο συνεργείο, τουλάχιστον πενταετούς εµπειρίας, επιβλέπονται και 
ελέγχονται από την Υπηρεσία. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα είναι επίσης αναγνωρισµένα και 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

δ. Οι εργασίες υδροµόνωσης εκτελούνται µόνο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σύµφωνες µε τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίµανση των υλικών. Γενικά δεν επιτρέπεται η διε-
ξαγωγή εργασιών υδροµόνωσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5°C. ∆εν επιτρέπεται επίσης η 
διεξαγωγή εργασιών επαλείψεων  και εργασιών διάστρωσης κονιαµάτων υπό βροχή, χιόνι και παγετό, δρι-
µύ άνεµο και δριµύ ψύχος.  

ε. Στεγανολεκάνη θα κατασκευάζεται για την υδροµόνωση υπογείων, δαπέδων και περιµετρικών τοιχίων, εφό-
σον το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα δηµιουργεί την απαίτηση συνεχούς άντλησης των υπογείων υδάτων. 

στ. Οι ηλεκτροµηχανολογικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις (διαµόρφωση καναλιών, τοποθέτηση σωληνώ-
σεων κτλ) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις εργασίες στεγάνωσης. Οι εργασίες στεγανωτικών διαµορ-
φώσεων στις οπές, στις καπνοδόχους κτλ προγραµµατίζονται έτσι ώστε οι εργασίες τοποθέτησης των στε-
γανωτικών µεµβρανών να εκτελούνται χωρίς διακοπή. 

ζ. Οι παρακείµενες επιφάνειες προστατεύονται έναντι της κηλίδωσης τους µε µονωτικά υλικά κατά τη διάρκεια 
των εργασιών υδροµόνωσης. Οι αγωγοί και οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από τη φραγή τους 
µε στεγανωτικά υλικά (πχ ασφαλτικά). 

η. Τα πιλήµατα / µεµβράνες στεγάνωσης θα διαστρώνονται έτσι, ώστε οι ενώσεις να έχουν το ελάχιστο δυνατό 
πλάτος και να µην αποτελούν εµπόδιο στη ροή του νερού. Η επιφάνεια από σκυρόδεµα θα στρώνεται µε µία 
ασφαλτική στρώση, εφόσον απαιτείται από την µελέτη  Ενδείκνυται η χρήση µη υδατοδιαλυτών ασφαλτικών 
υλικών επάλειψης. Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται µε ασφαλτοπιλήµατα θα είναι στρογγυλε-
µένες. Στις εσωτερικές γωνίες θα δηµιουργούνται φάλτσα λούκια ή θα τοποθετούνται φαλτσογωνίες έτσι ώ-
στε να δηµιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45° τουλάχιστον 100 mm. Για τη διαµόρφωση των γωνιών θα 
χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά µε τα υλικά της υδροµόνωσης. 

θ. Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υδροµόνωση θα προχωρεί τουλάχιστον µέχρι 250 mm πάνω 
από την οριζόντια τελειωµένη επιφάνεια. Η απόληξή της είτε σκεπάζεται µε διατοµή από γαλβανισµένη λα-
µαρίνα ελάχιστου πάχους 1 mm που δηµιουργεί συνεχές λούκι που πληρούται µε µαστίχη, είτε χωνεύεται σε 
αυλάκι βάθους 40 mm και πλάτους 20 mm και σφραγίζεται. Σε περίπτωση στηθαίου µε µικρότερο ύψος από 
250 mm, η υδροµόνωση γυρνά και πάνω στο στηθαίο, κάτω από το τελείωµα της επιφανείας του. 

ι. Η υδροµόνωση γίνεται πάντοτε από την πλευρά του µετώπου προσβολής (η πλευρά από την οποία προ-
βλέπεται να διεισδύσει η υγρασία). 

1102.3.5 Προστασία από την Υγρασία του Εδάφους 

1102.3.5.1 Γενικά 
α. Οι παράµετροι από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή των µεθόδων υδροµόνωσης έναντι υπόγειων υδάτων 

είναι οι ακόλουθοι: 

- η στάθµη του υδάτινου ορίζοντα 

- η στασιµότητα ή η υδροστατική πίεση των νερών 

- η µορφή, η σύσταση και η απορροφητικότητα των περιµετρικών εδαφών και του εδάφους θεµελίωσης 

- η απορροφητικότητα των δοµικών υλικών 

- η υγρασία του εδάφους από τα διηθηµένα ρέοντα νερά 
β. Στα κτίρια µε υπόγειο η υγρασία του εδάφους εισχωρεί στα τοιχώµατα και στο δάπεδο του υπογείου, ενώ, 

στα κτίρια χωρίς υπόγειο, η υγρασία επιδρά στο δάπεδο του ισογείου. Σε κάθε περίπτωση η υγρασία του 
εδάφους, µέσω των θεµελίων επηρεάζει και τις βάσεις των τοίχων του ισογείου (ανιούσα υγρασία). 

γ. Η αντιµετώπιση της υγρασίας του εδάφους επιτυγχάνεται µε οριζόντιες υδροµονώσεις (δαπέδων και βάσε-
ων τοίχων) και κατακόρυφες στεγανώσεις (τοίχων), καθώς και µε στεγανολεκάνες. 

1102.3.5.2 ∆άπεδα Υπογείων και Ισογείων  
α. Στην περίπτωση που ο υπόγειος υδάτινος ορίζοντας έχει σχετικά µεγάλο βάθος και σε µη κατοικηµένα υπό-

γεια επαρκεί µια χαλικόστρωση πάχους 15 cm – 20 cm και επίστρωση του δαπέδου µε πατητή τσιµεντοκο-



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων -  Μονώσεις 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1100.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EP8/TD-D-1100.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 14 από 22 Έκδοση : 0 

 

νία. Στην περίπτωση που η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα είναι υψηλή ή το υπόγειο κατοικείται ή δεν υ-
πάρχει υπόγειο ακολουθούνται τα στάδια κατασκευής που περιγράφονται ακολούθως.  

β. Τα στάδια της κατασκευής που αφορούν στην περίπτωση υπόγειου νερού που δεν εξασκεί υδροστατική 
πίεση στο κτίριο είναι τα ακόλουθα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη µελέτη: 

- Η επιφάνεια του εδάφους µέσα στην περίµετρο των κτιρίων διαµορφώνεται σε χαµηλότερη στάθµη από 
την στάθµη της άνω επιφανείας του προς µόνωση δοµικού δαπέδου (είτε µε εκσκαφή, είτε µε επίχωση, 
είτε µε συνδυασµό), κατά 40 cm περίπου. 

- Η προκύπτουσα επιφάνεια του εδάφους κυλινδρώνεται κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί συµπύκνωση 
95% σύµφωνα µε την µέθοδο AASHΤO T - 180/D (τροποποιηµένη µέθοδος AASHΤO). 

- Το κενό ύψος των 40 cm περίπου πληρούται από κάτω προς τα πάνω µε στρώση σκύρων σκυροδέ-
µατος (σκυρόστρωτο), πάχους 20 cm καλώς κυλινδρωµένη  και ισοπεδωτική στρώση άµµου λατοµείου 
πάχους 2 cm, λεπτόκοκκη, καλώς κυλινδρωµένη για την εξοµάλυνση της προηγούµενης στρώσης.  

- Στη συνέχεια διαστρώνονται φύλλα πολυαιθυλενίου στο ίδιο επίπεδο µε την οριζόντια υδροµόνωση της 
βάσης των τοίχων. Για το λόγο αυτό πρέπει το ύψος του υποστρώµατος να διαµορφώνεται κατάλληλα. 
Τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον και συγκολλούνται σε όλο το µήκος τους µε 
ειδική αυτοκόλλητη ταινία, πλάτους 5 cm τουλάχιστον. Τα περιµετρικά άκρα της µεµβράνης σε κάθε 
φάτνωµα συνδετήριων δοκών εξέχουν 30 cm – 40 cm από το άνοιγµα του. 

- Κατόπιν, εφόσον προβλέπεται από τη µελέτη, διαστρώνονται πλάκες θερµοµονωτικού υλικού. Το θερ-
µοµονωτικό υλικό πρέπει να είναι σκληρές πλάκες, µεγάλων φορτίων, ελάχιστου πάχους 3 cm. Το πά-
χος και το είδος των µονωτικών πλακών καθορίζεται ακριβώς στην µελέτη θερµοµόνωσης. 

- Στη συνέχεια διαστρώνεται δεύτερη στρώση φύλλων πολυαιθυλενίου, χωρίς προεξέχοντα άκρα, κατά 
τα λοιπά όπως προηγουµένως. Το υλικό αυτό επικαλύπτεται από τα εξέχοντα άκρα της προηγούµενης 
στρώσης µεµβράνης, τα οποία αναδιπλώνονται και συγκολλούνται µε αυτοκόλλητη ταινία, πλάτους 
τουλάχιστον 5 cm σ’ όλη την περίµετρο κάθε φατνώµατος. 

- Ακολουθεί στρώση σκυροδέµατος ελαφρά οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα Τ 131 ή ανάλογο, εγκεκριµέ-
νο από την Υπηρεσία, τουλάχιστον C 12/15, πάχους 15 cm. Τα πλέγµατα αλληλοκαλύπτονται σε πλά-
τος τουλάχιστον µιας βροχίδας και εδράζονται στα συνδετήρια δοκάρια και τα τοιχία απ’ ευθείας ή µε 
«µουστάκια», όπου αυτό επιβάλλεται. Η στρώση αυτή δεν θα διακόπτει σε καµία περίπτωση τη συνέ-
χεια των κατακόρυφων στοιχείων του φέροντος οργανισµού. Εφόσον προβλέπεται από τη µελέτη 
προστίθεται στο σκυρόδεµα στεγανωτικό µάζας, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, στην αναλογία που 
προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η προσθήκη του στεγανωτικού, σε περίπτωση έτοιµου σκυ-
ροδέµατος γίνεται στο εργοτάξιο, παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. 

γ. Σε όλα τα περιµετρικά και ενδιάµεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχία που δηµιουργούν τα φατνώµατα, τοπο-
θετούνται στο µέσον του µήκους τους και στην κάτω στάθµη του σκυρόστρωτου, τεµάχια σωλήνων πλαστι-
κών ή αµιαντοτσιµέντου διαµέτρου Φ 5 cm - 7 cm, µε µήκος ίσο µε το πάχος των παραπάνω δοκαριών και 
τοιχίων. Οι σωλήνες αυτοί τοποθετούνται στους ξυλοτύπους, πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Σε 
περίπτωση που η ελεύθερη έξοδος των σωλήνων των περιµετρικών δοκαριών ή τοιχίων παρεµποδίζεται, οι 
σωλήνες µπορούν να ανυψωθούν από το κάτω µέρος του σκυρόστρωτου, µε την προϋπόθεση να µην υ-
περβαίνουν την άνω στάθµη του. Αν και σε αυτή τη θέση πάλι παρεµποδίζεται η έξοδός τους, τότε αντί για 
το  µέσο του µήκους της δοκού ή του τοιχίου, τοποθετούνται σε άλλη πιο κατάλληλη θέση. 

δ. Σε περίπτωση µη ανάγκης ύπαρξης θερµοµόνωσης το κενό ύψους 40 cm περίπου πληρούται µε σκύρα, 
άµµο λατοµείου, φύλλα πολυαιθυλενίου, και ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα C 12/15. Παραλείπεται δηλαδή η 
διάστρωση της πρώτης στρώσης πολυαιθυλενίου και των θερµοµονωτικών πλακών. 

ε. Στην περίπτωση που ο υδροφόρος ορίζοντας ασκεί υδροστατική πίεση τότε πρέπει να προβλέπεται στη 
µελέτη διαµόρφωση στεγανολεκάνης. 

1102.3.5.3 Οριζόντια Υδροµόνωση Τοίχων 
α. Σε κτίρια χωρίς υπόγειο οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί τοίχοι υδροµονώνονται µέχρι ύψους περίπου 30 cm 

πάνω από τη στάθµη του εδάφους. 
β. Στα κτίρια µε υπόγειο οι εξωτερικοί τοίχοι υδροµονώνονται όπως προβλέπεται στα σχέδια. 
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γ. Οι οριζόντιες στρώσεις υδροµόνωσης µεταξύ τοίχων και δαπέδου πρέπει να έχουν συνέχεια και επιµεληµέ-
νες συναρµογές, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εισχώρησης υγρασίας µέσω των ενώσεων στο κτί-
ριο. 

1102.3.5.4 Κατακόρυφη Υδροµόνωση Τοίχων  
α. Εκτός από την προσθήκη στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα η υδροµόνωση των επιφανειών των τοίχων 

µπορεί να επιτευχθεί είτε µε επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώµατος είτε µε εφαρµογή στεγανωτικών επιχρι-
σµάτων. 

β. Στάδια κατασκευής υδροµόνωσης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα 

- Επιµεληµένο µερεµέτισµα των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων µε ισχυρή τσιµεντοκονία 450 kg τσι-
µέντου, ώστε να πληρωθούν οι µικροοπές, µικρορωγµές, να καλυφθεί τυχόν εκτεθειµένος οπλισµός 
κτλ. Στην κονία προστίθεται ειδικό βελτιωτικό εγκεκριµένο από τη Υπηρεσία, στην αναλογία που προ-
βλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η επιφάνεια ενδείκνυται να έχει κάποια τραχύτητα, ώστε να βελ-
τιώνεται η πρόσφυση του γαλακτώµατος. Ειδικά όµως οι ψυχρές ασφαλτικές επαλείψεις σε λιθοδοµές 
ή πλινθοδοµές απαιτούν προετοιµασία της επιφάνειας µε επίχρισµα εξοµάλυνσης. 

- Επάλειψη των τοίχων µε 2-4 διασταυρούµενες στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώµατος, µε πινέλο ή µε 
βούρτσα εγκεκριµένο από τη Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. Κάθε διάστρωση 
εκτελείται αφού στεγνώσει τελείως η προηγούµενη στρώση. Η επάλειψη ξεκινά από την οριζόντια τυ-
χόν υδροµόνωση της βάσης του τοίχου και τελειώνει πάνω από το έδαφος. Η προστατευτική τσιµεντο-
κονία πρέπει να καλύπτεται από τις επαλείψεις σαν ενιαία µεµβράνη µέχρι το έδαφος. Το σκυρόδεµα 
και τα επιχρίσµατα πρέπει να έχουν σκληρυνθεί επαρκώς πριν από την επάλειψη και να αποµακρύνο-
νται τυχόν εξανθήµατα που είναι δυνατόν να τραυµατίσουν τη µεµβράνη. 

- Το κενό, που προέκυψε από τις εκσκαφές έξω από την περίµετρο του υπογείου ορύγµατος, γεµίζει µε 
σκύρα σκυροδέµατος. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις το πολύ 30 cm. Η άνω επιφάνεια του σκυρό-
στρωτου θα είναι επίπεδη και το ελάχιστο πλάτος του θα είναι 50 cm κάτω και 70 cm άνω. 

γ. Τα στεγανωτικά επιχρίσµατα εφαρµόζονται επίσης σε επιφάνειες που έχουν κάποια τραχύτητα. Η προς επί-
χριση επιφάνεια διαβρέχεται πολύ καλά και στη συνέχεια, στην περίπτωση που είναι λεία ή πολύ πορώδης, 
διαστρώνεται µια στρώση πεταχτού επιχρίσµατος. Κατόπιν διαστρώνονται δύο στρώσεις στεγανωτικού επι-
χρίσµατος ελάχιστου πάχους 2 cm. Κατά την ωρίµανση τους οι επιχρισµένες επιφάνειες πρέπει να διατη-
ρούνται υγρές. 

δ. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη µελέτη, τοποθετούνται στη σειρά, εν ξηρώ, µέσα στην µάζα των 
σκύρων σε ύψος 10 cm τουλάχιστον πάνω από τον πυθµένα του ορύγµατος, τσιµεντοσωλήνες διάτρητοι 
στο άνω ήµισυ της περιµέτρου (στραγγιστήρες), διαµέτρου Φ 16 cm - Φ 20 cm, µε κλίση τουλάχιστον 0,5% 
προς την καταλληλότερη θέση για την κατασκευή είτε φρεατίου αποδοχής των υδάτων είτε ενδιαµέσου φρε-
ατίου αποδοχής των υδάτων είτε ενδιαµέσου φρεατίου αλλαγής διεύθυνσης ροής. Τα φρεάτια αυτά κατα-
σκευάζονται σύµφωνα µε την µελέτη και θα είναι επισκέψιµα. Αν οι κλίσεις του εδάφους το επιτρέπουν, τα 
ύδατα αυτά απάγονται σε κατάλληλο γενικό αποδέκτη. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η εκκένωση του φρεατίου 
περισυλλογής θα γίνεται µε κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα. 

1102.3.5.5 Πυθµένας Στεγανολεκάνης 
α. Η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του στεγανωτικού συστήµατος θα γίνεται από εξουσιοδοτηµένα 

συνεργεία του κατασκευαστή της µεµβράνης και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του. Ο Ανά-
δοχος πάντως υποχρεούται να λάβει όποια άλλα µέτρα απαιτούνται για προστασία της µεµβράνης, ανάλογα 
µε τον τύπο της. 

β. Κατά την κατασκευή της στεγανολεκάνης η προσωρινή άντληση των υδάτων του υπογείου ορίζοντα είναι 
υποχρεωτική, έτσι ώστε να παραµείνει ο χώρος εργασίας στεγνός. 

γ. Για τη διαµόρφωση στεγανολεκάνης απαιτείται διάστρωση ισχνού σκυροδέµατος καθαριότητας πάχους 7 
cm - 10 cm µε επιµεληµένη τελική, λειασµένη επιφάνεια, η οποία κατόπιν καθαρίζεται, ώστε να αποφεύγο-
νται και να αποµακρύνονται τυχόν προεξοχές, λοιπές ανωµαλίες και διάφορα υλικά. 

δ. Ακολουθεί η τοποθέτηση γαιοϋφάσµατος (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την προδιαγραφή της µεµβρά-
νης που θα χρησιµοποιηθεί) επί του σκυροδέµατος καθαριότητας, ελαχίστου βάρους 300 g/m2 για την προ-
στασία του στεγανωτικού συστήµατος, µε επικάλυψη φύλλων 5 cm και ελάχιστη αντοχή στη διάτρηση 1800 
Ν. 
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ε. Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση, εφαρµογή και συγκόλληση της κυρίας στεγανωτικής µεµβράνης, η οποία 
έχει µορφή ρολού. 

στ. Η συγκόλληση µεταξύ 2 φύλλων µεµβράνης γίνεται χωρίς την παρουσία διαλύτη ή συγκολλητικής µάζας, 
αλλά µε µηχάνηµα θερµού αέρα. Η ραφή είναι διπλή και αφήνει κενό µεταξύ των φύλλων, ώστε να είναι δυ-
νατός ο έλεγχος της συγκόλλησης µε πεπιεσµένο αέρα. Η επικάλυψη της συγκόλλησης θα είναι τουλάχιστον 
6 cm. Στις γωνίες του πυθµένα η µεµβράνη θα ενισχύεται µε διπλό φύλλο πλάτους τουλάχιστον 20 cm σε 
κάθε πλευρά. 

ζ. Μετά την τοποθέτηση της µεµβράνης, τοποθετείται γαιοΰφασµα µη υφαντό ελαχίστου βάρους 300 g/m2 µε 
αντοχή στη διάτρηση 1800 Ν για την προστασία του στεγανωτικού συστήµατος και τέλος λεπτό φύλλο πο-
λυαιθυλενίου ή άλλου ειδικού υλικού για να αποφευχθεί η σκλήρυνση από την αριάνη του σκυροδέµατος. 

η. Ειδικά, σε περίπτωση που το υλικό της µεµβράνης περιέχει πλαστικοποιητικά πρόσµικτα (plasticizers) ό-
πως π.χ. στις µεµβράνες PVC, ο Ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό στην Υπηρεσία ότι δεν επέρχεται α-
πώλεια των πλαστικοποιητικών µε το χρόνο, υπό την επενέργεια θερµότητας, χηµικών ουσιών ή τάσεων, 
από τη δράση µικροοργανισµών και άλλες αιτίες. 

1102.3.5.6 Περιµετρικά Τοιχία Στεγανολεκάνης  
α. Η εξωτερική επιφάνεια του περιµετρικού τοιχίου, όπου η µεµβράνη σηκώνεται από τον πυθµένα, πρέπει να 

είναι απολύτως λεία χωρίς προεξοχές, σύρµατα και λοιπά αντικείµενα που είναι δυνατόν να τραυµατίσουν τη 
µεµβράνη. 

β. Τοποθετείται κατακόρυφη στεγανωτική µεµβράνη, ακολουθεί τοποθέτηση γαιοϋφάσµατος ελαχίστου βάρους 
200 g/m2 και τέλος εγκλωβισµός του όλου συστήµατος µε τοιχίο ή πλινθοδοµή προστασίας. Η απόληξη του 
στεγανωτικού συστήµατος γίνεται πάνω από το µέγιστο υδροφόρο ορίζοντα. 

1102.3.6 ∆ώµατα  

1102.3.6.1 Γενικά 
α. Οι σχετικές απαιτήσεις για την υδροµόνωση δωµάτων αναφέρονται στην παράγραφο 1101.3.5 του άρθρου 

«Θερµοµόνωση». Για τις υδροµονώσεις δωµάτων ισχύουν γενικά τα προαναφερθέντα πρότυπα καθώς και 
το πρότυπο ΕΛΟΤ 1415 (Κώδικας Εφαρµογής για στεγάνωση δωµάτων µε ασφαλτικές µεµβράνες) ενώ η 
υδροµόνωση των φυτεµένων δωµάτων προδιαγράφεται στο DIN 18915. Συµπληρωµατικά ισχύουν και τα 
ακόλουθα εδάφια. 

β. Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρµοσθεί το ασφαλτικό γαλάκτωµα θα είναι καθαρή, απαλλαγµένη από λάδια, 
σκόνη και από χαλαρές επιφανειακές στρώσεις τσιµέντου. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται µε απλή χόρτινη 
βούρτσα ή ψεκαστήρα (πιστόλι βαφής). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοστασίου 
παραγωγής του υλικού, όσον αφορά στη χρήση του και ειδικά στην αραίωση του (εφόσον αυτή απαιτείται) 
και στην ποσότητα που πρέπει να επαλείφεται ανά στρώση. Η πρώτη στρώση χρησιµεύει ως αστάρωµα. 
Μεταξύ των δύο στρώσεων τοποθετείται ο οπλισµός από υαλοπίληµα ή υαλόπλεγµα. Η εφαρµογή της δεύ-
τερης στρώσης γίνεται αφού στεγνώσει η πρώτη. 

γ. Εφόσον προβλέπεται γαιοΰφασµα που τοποθετείται ως προστασία της υδροµόνωσης εφαρµόζεται σε δύο 
στρώσεις. Η πρώτη στρώση τοποθετείται πάνω από τη θερµοµόνωση, ενώ η δεύτερη εφαρµόζεται µετά την 
τοποθέτηση της υδροµόνωσης. Η υδροµόνωση τοποθετείται χαλαρά πάνω στο γαιοΰφασµα, µε αλληλοεπι-
κάλυψη, και θερµοσυγκόλληση του κατά 10 cm. Στα τελειώµατα των οριζοντίων επιφανειών του δώµατος, η 
µεµβράνη ανασηκώνεται εφαπτόµενη επί του στηθαίου και της στέψης αυτού. Στη συνέχεια επικολλάται µε 
κόλλα στις παραπάνω επιφάνειες. Στα σηµεία των κατακόρυφων  υδρορροών, η µεµβράνη διακόπτεται και 
επικολλάται πάνω στο υπόστρωµα µε µαστίχη στεγάνωσης. Στη συνέχεια τοποθετείται η απόληξη της υ-
δρορροής.  

δ. Στην περίπτωση που απαιτείται πρόσθετη προστασία, είναι δυνατή η τοποθέτηση διπλής, παράλληλης επι-
κάλυψης µεµβρανών. Η δεύτερη στρώση τοποθετείται σε απόσταση 25 cm – 30 cm από την πρώτη. 

1102.3.6.2 Ασφαλτικές Μεµβράνες 
α. Το υλικό προεπάλειψης πρέπει να έχει διαλυτή ή γαλακτώδη βάση, ώστε η προεπάλειψη να έχει επαρκή 

συνάφεια µε κατασκευές από σκυρόδεµα και µε µεταλλικές κατασκευές. 
β. Η υδροµόνωση του δώµατος συµπεριλαµβανοµένης και της προστατευτικής στρώσης της επιφάνειας θα 

έχει κλίση τουλάχιστον 2%. 
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1102.3.6.3 Θερµοπλαστικές Μεµβράνες 
α. Το φράγµα υδρατµών είναι φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 0,4 mm, µε συνήθη αντοχή στη φωτιά, χαλαρά 

τοποθετηµένο. Οι στρώσεις θερµοµόνωσης αποτελούνται από αντιολισθηρά θερµοµονωτικά υλικά, χαλαρά 
τοποθετηµένα. Οι διαχωριστικές στρώσεις αποτελούνται από µη υφαντό υαλοΰφασµα βάρους τουλάχιστον 
120 g/m2. Οι προστατευτικές στρώσεις αποτελούνται από χηµικό µη υφαντό ινώδες ύφασµα βάρους τουλά-
χιστον 200 g/m2. 

β. Η στεγάνωση έχει κλίση τουλάχιστον 2% και αποτελείται από µεµβράνες PVC-P µε ενίσχυση από συνθετι-
κές ίνες πάχους 1,5 mm, χαλαρά στερεωµένες  µε µηχανικά στηρίγµατα. Στις απολήξεις των ακµών, των 
τοίχων και των άλλων κατασκευαστικών στοιχείων τοποθετούνται τα ίδια υλικά µε αυτά της στεγάνωσης των 
επιφανειών, σε λωρίδες πλάτους περίπου 30 cm στις περιοχές συναρµογών στέγης - τοίχου. 

γ. Το πλάτος των θερµοπλαστικών µεµβρανών θα πληρεί τις απαιτήσεις, όσον αφορά στην αποκόλληση λόγω 
αέρα και θα είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο για την ελαχιστοποίηση των αρµών. Οι µεµβράνες πρέπει να 
είναι απαλλαγµένες από ξένα υλικά και ελαττώµατα.  

1102.3.6.4 Αποστράγγιση  
α. Τα λούκια των δωµάτων κατασκευάζονται από τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου επί πλεγµάτων. Η τελική 

επιφάνεια επαλείφεται µε γαλάκτωµα τσιµέντου, ώστε να προστατευτεί από τις ενδεχόµενες ρωγµές κατά 
την κατασκευή τους. 

β. Οι υδατοσυλλέκτες απορροής (φρεάτια, σιφώνια) τοποθετούνται στα χαµηλότερα σηµεία του δώµατος και 
χαµηλότερα από την τελική στάθµη πλακών κατά 2 mm  - 3 mm, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση λι-
µναζόντων όµβριων. Πρέπει να προσαρµόζονται στις µονωτικές στρώσεις και να συνδέονται µε τις στεγα-
νωτικές µεµβράνες µε φλάντζες,  ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης στεγανότητα. 

1102.3.7 Ξύλινες Στέγες 
α. Οι στεγανωτικές µεµβράνες τοποθετούνται µε µερική αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των αµειβόντων και των τε-

γίδων του ζευκτού και σκοπό έχουν τη προστασία του ζευκτού και της θερµοµόνωσης από τη βροχή και το 
χιόνι. Ταυτόχρονα επιτρέπουν τη διαφυγή των υδρατµών του εσωτερικού χώρου. Τοποθετούνται είτε χαλα-
ρές είτε τεντωµένες και οι απολήξεις τους στην κάτω περίµετρο της στέγης φτάνουν µέσα στις υδρορροές. 

β. Άλλη λύση είναι η χρήση προκατασκευασµένων πετασµάτων πετσώµατος µε ενσωµατωµένη µόνωση και 
στεγάνωση. 

1102.3.9 Αρµοί ∆ιαστολής 
α. Για τη διαµόρφωση, την πλήρωση, τη σφράγιση και την κάλυψη των αρµών γενικά ισχύουν τα αναγραφόµε-

να στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Η ποιότητα των σχετικών υλικών και µικροϋλικών, καθώς και ο τρόπος 
εφαρµογής τους, θα είναι σύµφωνος µε τα κατασκευαστικά σχέδια, τους ισχύοντες κανονισµούς, το παρόν 
και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Το υλικό στεγάνωσης αρµών διαστολής θα είναι από πλαστικό χλωριούχο πολυβινύλιο χηµικά αδρανές, 
ελαστικό και εύκαµπτο, ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις του αρµού, να αντέχει σε θερµοκρασιακές µετα-
βολές και να εφαρµόζεται στον άξονα του αρµού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγω-
γής και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Το εύκαµπτο και ελαστικό υλικό σφράγισης των αρµών διαστολής θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του ερ-
γοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Το υλικό τοποθετείται σε στεγνές, καθαρές και ελεύ-
θερες από σκουπίδια, σκόνες, προστατευτικά βερνίκια κτλ επιφάνειες, µετά την εφαρµογή του ασταρώµατος 
µε ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Σε περίπτωση που το βά-
θος του αρµού είναι µεγάλο πρέπει να σµικρυνθεί µε τη χρήση κορδόνιών πολυαιθυλενίου κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό. Τα κορδόνια πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 mm µεγαλύτερη διάµετρο από το πλάτος του αρ-
µού που θα τοποθετηθούν και να τοποθετούνται µε ενσφήνωση. 

1102.3.10 ∆ιελεύσεις, Συναρµογές, Απολήξεις 
Όλα τα σηµεία που διατρυπάται η υδροµόνωση όπως οι δίοδοι σωληνώσεων, οι αγκυρώσεις κτλ πρέπει να στεγα-
νωθούν µε µεγάλη προσοχή. Στα σηµεία αυτά χρησιµοποιούνται ωτίδες (φλάντζες) µε επαρκές πλάτος, ώστε το 
µονωτικό υλικό να επικολλάται εύκολα και αν προβλέπεται από τη µελέτη, τοποθετείται επικάλυψη από προστα-
τευτικούς δακτυλίους από µόλυβδο ή πλαστικό. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του DIN 18195 – 9. 
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1102.3.11 Συντήρηση και Προστασία 
Μετά την τοποθέτηση της υδροµόνωσης στα δάπεδα πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία οχηµάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού). Η προστατευτική 
στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως πριν από την τοποθέτηση του υπερκείµενου υλικού της υδρο-
µονωτικής στρώσης. Οι παρακείµενες επιφάνειες που ενδεχοµένως έχουν υποστεί κηλιδώσεις λόγω των εργασιών 
υδροµόνωσης καθαρίζονται µετά το πέρας των εργασιών. 

1102.4 Έλεγχοι 
α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής υδροµονώσεων πρέπει να έχει ελέγξει την πλήρη 

κατασκευή, επιπεδότητα και ευθυγράµµιση της επιφάνειας των δαπέδων και των πλακών των δωµάτων, 
όπως επίσης και τις υπόλοιπες προς µόνωση επιφάνειες σύµφωνα µε το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή 
κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 

β. Πριν από την κάλυψη της υδροµόνωσης µε την υπερκείµενη της επιφάνεια, θα γίνεται έλεγχος στεγανότη-
τας. Η αποχέτευση θα κλείνει και η επιφάνεια θα πληµµυρίζεται µε επαρκή ποσότητα καθαρού νερού, το 
οποίο θα παραµένει τουλάχιστον για 24 h. Εφόσον προκύψουν διαρροές, το νερό θα αποχετεύεται και θα 
γίνονται επιδιορθώσεις. Κατόπιν θα επαναλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας µέχρι η επιφάνεια να αποδει-
χτεί τελείως στεγανή και να εγκριθεί από την Υπηρεσία. ∆εν επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων επαλείψεων 
ασφαλτικών για την επιδιόρθωση των διαρροών. 

γ. Μετά το πέρας των εργασιών υδροµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών, η κατασκευή 
επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή / και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται 
από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή. 

δ. Κατά την ανάµιξη των στεγανωτικών υλικών µάζας µε το σκυρόδεµα η Υπηρεσία ελέγχει το υλικό και την 
εκτελούµενη εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και τους σχε-
τικούς κανονισµούς. 

1102.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή υδροµονώσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπερι-
λαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκλη-
ρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που 
προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του Έργου είτε για λόγους 
απωλειών ή φθοράς κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των υδροµονώσεων σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- προετοιµασία του υποστρώµατος, καθαρισµός από τις ακαθαρσίες λόγω απορριµµάτων οικοδοµών και 
υλικών κατεδαφίσεως, πλεοναζόντων κονιαµάτων, ελαίων κτλ, εξοµάλυνση τυχόν ανωµαλιών 

- λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη συνέχιση των εργασιών υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες που 
επηρεάζουν τις εργασίες υδροµόνωσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία 

- εργασίες στεγανώσεων αρµών 

- ενίσχυση υδροµονώσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο (ακµές, γωνίες, στέψεις τοίχων, διελεύσεις, συ-
ναρµογές, απολήξεις κτλ) 

- εργασίες υδροµονώσεων ενδιάµεσα από τις ωτίδες, τους δακτυλίους προστασίας και τα ελάσµατα 
συνδέσεως 

- τοποθέτηση των απαραίτητων απολήξεων  

- διάνοιξη ή κλείσιµο των ανοιγµάτων µετά την ολοκλήρωση των υδροµονώσεων 
γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή των απαιτούµενων 

ελέγχων και δοκιµών. 
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δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 
και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1102.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής υδροµονώσεων µε τη χρήση µεµβρανών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα 

(m²) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία υδροµόνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο, ενώ οι επαλείψεις 
µε ρευστά υλικά σε βάρος (kg) αναλωθέντος προϊόντος. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υδροµονώσεων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

γ. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα ή κενό που υπερβαίνει τα 0,20m2. 
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1103. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 

1103.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια, τοποθέτηση ή κατασκευή ηχοµονώσεων εξωτερικών τοίχων, ο-

ροφών και δαπέδων, Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατι-
κού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά 
Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

β. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ήχου που αφορούν στην ηχοπροστασία των κατασκευών είναι η ένταση και η 
συχνότητα του. Η µελέτη ηχοπροστασίας / ηχοµόνωσης συνίσταται από τις ακόλουθες παραµέτρους: 

- τον αερόφερτο ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους 

- τον κτυπογενή ήχο που παράγεται σε γειτονικούς χώρους 

- τον αερόφερτο ήχο από εξωτερικές πηγές (αυτοκινητόδροµοι, εργοστάσια κτλ). 
γ. Ως κτυπογενής ήχος ορίζεται αυτός που παράγεται µε κτυπήµατα από τη σύγκρουση 2 στερεών σωµάτων, 

ενώ ως αερόφερτος ήχος ορίζεται ο ήχος που φτάνει στον ακροατή µέσω του αέρα, εντός του κτιρίου. 
δ. Πίνακας 1103.1: Ακουστική / Ηχοµόνωση – Γενικά Πρότυπα 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 2 

1 Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την επίδοση των στοι-
χείων τους: Ηχοµόνωση έναντι αερόφερτου ήχου µεταξύ δωµατίων 

ΕΝ 12354 -1 

2 Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την επίδοση των στοι-
χείων τους: Ηχοµόνωση έναντι εξωτερικών αερόφερτων ήχων  

ΕΝ 12354 -2 

3 Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την επίδοση των στοι-
χείων τους: Ηχοµόνωση έναντι αερόφερτου ήχου µεταξύ δωµατίων 

ΕΝ 12354 -3 

4 Εκτίµηση της ακουστικής επίδοσης των κτιρίων από την επίδοση των στοι-
χείων τους: Μετάδοση εσωτερικού ήχου προς τα έξω   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12354 -4 

5 Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων: Προσδιορισµός, 
εξακρίβωση και εφαρµογή ακριβών δεδοµένων (precision data) 

ΕΝ ISO 20140 - 2 

6 Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων: Εργαστηριακές 
µετρήσεις της ηχοµόνωσης αερόφερτου ήχου µεταξύ δύο δωµατίων µε κοι-
νή ψευδοροφή (plenum) 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20140 - 9 

7 Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων: Εργαστηριακές 
µετρήσεις της ηχοµόνωσης αερόφερτου ήχου µικρών κτιριακών στοιχείων 

ΕΝ ISO 20140 - 10 

8 Ηχοαπορροφητές για χρήση µέσα σε κτίρια - Κατάταξη της ηχοαπορρόφη-
σης   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11654 

9 Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων: Εργαστηριακές 
µετρήσεις αερόφερτου ήχου κτιριακών στοιχείων 

ΕΝ ISO 140 - 3 

10 Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων: Εργαστηριακές 
µετρήσεις της µείωσης που επιφέρουν στον µεταδιδόµενο κτυπογενή ήχο 
επικαλύµµατα δαπέδου πάνω σε βαρύ πρότυπο δάπεδο   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 140 - 8 

11 Μετρήσεις ηχοµόνωσης κτιρίων και κτιριακών στοιχείων: Εργαστηριακές 
µετρήσεις της ηχοµόνωσης πρόσβασης δαπέδου (access floor) έναντι κτυ-
πογενούς και αερόφερτου ήχου µεταξύ δωµατίων  

ΕΝ ISO 140 - 12 

12 Μέτρηση του χρόνου αντήχησης αιθουσών µε αναφορά σε άλλες ακουστι-
κές παραµέτρους   

ΕΛΟΤ EN ISO 3382 

13 Αξιολόγηση της ηχοµόνωσης κτιριακών στοιχείων: Ηχοµόνωση για αερό-
φερτο ήχο   

ΕΝ ISO 717 - 1 

14 Αξιολόγηση της ηχοµόνωσης κτιριακών στοιχείων: Ηχοµόνωση για κτυπο-
γενή ήχο   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 717 - 2 
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1103.2 Υλικά 

1103.3.1 Πορώδη Απορροφητικά Υλικά 
α. Τα συνηθέστερα ηχοµονωτικά υλικά είναι τα πορώδη απορροφητικά υλικά και συγκεκριµένα ο υαλοβάµβα-

κας (καθώς και ο πετροβάµβακας και ο ορυκτοβάµβακας), ο φελλός, το διογκωµένο πολυαιθυλένιο κλειστών 
κυψελών και το ξυλόµαλλο. Οι σηµαντικότερες παράµετροι που επηρεάζουν την απορρόφηση τους είναι το 
πάχος τους και η απόσταση από την επιφάνεια επί της οποίας τοποθετούνται. Όσο µεγαλύτερο το πάχος 
και ή απόσταση από την επιφάνεια, τόσο µεγαλύτερη είναι και η απόδοση του υλικού. 

β. Τα υλικά συνοδεύονται πάντοτε από τα πιστοποιητικά ποιότητας και τις οδηγίες χρήσης τους που περιέχουν 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- διαστάσεις 

- ηχοαπορροφητικότητα 

- πυραντίσταση 

- είδος τελειώµατος 

- µέθοδοι ανάρτησης 

- µέθοδοι συντήρησης. 

1103.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1103.3.1 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής 
α. Όλα τα κτίρια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της κατηγορίας Β ακουστικής άνεσης (κανο-

νική ακουστική άνεση). Οποιαδήποτε ανώτερη απαίτηση περιγράφεται στη µελέτη ηχοµόνωσης και στα 
Συµβατικά Τεύχη ή  / και δίνεται από την Υπηρεσία. Για την επιλογή των κατάλληλων λύσεων για κάθε δοµι-
κό υλικό θα λαµβάνονται υπ’ όψιν αποτελέσµατα µετρήσεων που διεξάγονται από αναγνωρισµένα και εγκε-
κριµένα από την Υπηρεσία εργαστήρια. Το πάχος και το είδος του ηχοµονωτικού υλικού καθορίζεται από 
την Υπηρεσία και τα Συµβατικά Τεύχη. 

β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια που περιέχουν κατασκευαστικές λεπτοµέ-
ρειες και αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα συστήµατα ηχοµόνωσης για κάθε χώρο και για κάθε χώρισµα 
σύµφωνα µε τη µελέτη.. 

γ. Ο περιορισµός της διάδοσης του ήχου µέσω τοιχωµάτων ή δαπέδων µπορεί να επιτευχθεί: 

- µε διπλούς τοίχους και ενδιάµεση ηχοµόνωση 

- µε την τοποθέτηση ηχοµονωτικών φύλλων από φελλό πάχους 5 mm, ή υαλόµαλλο πάχους 5 cm και 
πυκνότητας 110 ή εύκαµπτων φύλλων εξηλασµένου πολυαιθυλενίου κλειστών πόρων πάχους 5 mm ή 
10 mm ή µε την κατασκευή πλωτού δαπέδου 

- µε την επένδυση όλων των τοίχων µε εύκαµπτες ηχοαπορροφητικές πλάκες υψηλής οριακής συχνότη-
τας 

- µε εύκαµπτη ηχοαπορροφητική ψευδοροφή. 
δ. Τα ηχοµονωτικά υλικά εφαρµόζονται επί οποιασδήποτε καθαρής επιφάνειας µε τη χρήση κόλλας οργανικής 

βάσης ή υδατικής διασποράς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Κόβεται µε µα-
χαίρι, ώστε να λάβει την απαιτούµενη µορφή. Για την πληρέστερη ηχοµόνωση του χώρου, απαιτείται η συ-
γκόλληση των φύλλων περιµετρικά. Σε µεταλλικούς ή ξύλινους σκελετούς το υλικό καρφώνεται. 

1103.3.2 Ηχοµονωτική Ικανότητα Στοιχείων του Κτιρίου  
α. Προϋποθέσεις για την επιτυχή ηχοµονωτική ικανότητα των τοιχωµάτων, των δαπέδων και των ελαφρών 

διαχωριστικών αποτελούν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

- η πλήρωση όλων των αρµών των τοιχωµάτων και των αρµών µεταξύ κουφωµάτων και τοιχωµάτων 

- η κατασκευή των διαχωριστικών από το δάπεδο ως τη δοµική οροφή και όχι µόνο ως τη στάθµη της 
ψευδοροφής 
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- η τοποθέτηση ηχοµονωτικών υλικών στα κανάλια των αεραγωγών 

- η τοποθέτηση ηχοµονωτικών υλικών µεταξύ των χωρισµάτων και των δαπέδων ή της οροφής. 
β. Η ηχοµονωτική ικανότητα των θυρών επηρεάζει σηµαντικά την συνολική ηχοµονωτική ικανότητα τοίχων και 

χωρισµάτων. Μια απλή πρεσσαριστή θύρα µε περιµετρικό σφράγισµα αλλά χωρίς σφράγισµα στο κατω-
κάσσι έχει  ηχοµονωτική ικανότητα 15 dB – 20 dB, η οποία µπορεί να βελτιωθεί µε σφράγισµα στο κατω-
κάσσι και µε την τοποθέτηση θυρόφυλλων µε υψηλό επιφανειακό βάρος.  

1103.4 Έλεγχοι 
α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής ηχοµονώσεων, πρέπει να έχει ελέγξει την πλήρη 

κατασκευή, επιπεδότητα και ευθυγράµµιση των προς µόνωση επιφανειών σύµφωνα µε το παρόν. Σε περί-
πτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 

β. Μετά το πέρας των εργασιών ηχοµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών, η κατασκευή 
επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή / και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται 
από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή. 

1103.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή ηχοµονώσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπερι-
λαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκλη-
ρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που 
προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους 
απωλειών ή φθοράς κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των ηχοµονώσεων σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- προετοιµασία του υποστρώµατος, καθαρισµός από τις ακαθαρσίες λόγω απορριµµάτων οικοδοµών και 
υλικών κατεδαφίσεως, πλεοναζόντων κονιαµάτων, ελαίων κτλ 

- εργασίες ηχοµονώσεων όλων των κτιριακών στοιχείων που απαιτούνται, των αρµών, ενώσεων και α-
πολήξεων και των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή των απαιτούµενων 
ελέγχων και δοκιµών. 

δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 
και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1103.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής ηχοµονώσεων επιφανειών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως 

περαιωµένων, ανά κατηγορία ηχοµόνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ηχοµονώσεων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

γ. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα ή κενό που υπερβαίνει τα 0,20 m2. 
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