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1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

1121.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών 

και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού 
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοι-
πα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτή-
µατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 

β. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται γενικές απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων ανεξαρτήτως υλικού κα-
τασκευής. 

γ. Η επιλογή των κουφωµάτων γενικά βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

- το µέγεθος και το βάθος του προς φωτισµό χώρου 

- την αναλογία των διαστάσεων 

- την επιθυµητή µορφή και αισθητική σύνδεση του κουφώµατος µε το υπόλοιπο κτίριο 

- τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής 

- την εξοικονόµηση ενέργειας 

- τον τρόπο λειτουργίας 

- τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. 

1121.2 Υλικά 

1121.2.1 Γενικά 
α. Το κούφωµα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

- Πλαίσιο (κάσσα) ονοµάζεται το σταθερό τµήµα του κουφώµατος, που στερεώνεται στα περιµετρικά δο-
µικά στοιχεία και υποδέχεται το φύλλο σε ειδικές υποδοχές (πατούρες). Στερεώνεται σταθερά στα πε-
ριµετρικά στοιχεία και στα δάπεδα µε ειδικά άγκιστρα, λάµες και λοιπά είδη στερεώσεως. Τα κενά µετα-
ξύ δοµικού στοιχείου και πλαισίου πληρούνται µε κατάλληλο υλικό (π.χ. διογκωµένη πολυουρεθάνη). Η 
στερέωση των πλαισίων επί των τοίχων ή των ελαφρών χωρισµάτων επιτυγχάνεται µε σιδηρές λάµες, 
συνδετήρες UPAT ή παρεµφερή υλικά. Στην περίπτωση που τα πλαίσια έχουν µεταβλητό πλάτος, 
µπορούν να τοποθετηθούν µετά την αποπεράτωση των χρωµατισµών, οπότε τοποθετείται ψευδόκασ-
σα για την αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα πλαίσια φέρουν και τους µηχανισµούς, τα εξαρτήµατα 
στερέωσης και λειτουργίας των φύλλων του κουφώµατος. 

- Φύλλα είναι τα κινητά (ή ακίνητα) µέρη του κουφώµατος και µπορεί να είναι ανοιγόµενα, συρόµενα, α-
νασυρόµενα, σταθερά κτλ. 

β. Οι ψευδόκασσες των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα είναι από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πά-
χους 2 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π. 

γ. Τα σιδηρά πλαίσια των κουφωµάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισµένα, ώστε να αποφεύγεται 
η διάβρωση. 

δ. Για τους υαλοπίνακες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Υαλουργικά» µε τις συµπληρώσεις του παρό-
ντος. 

ε. Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και στερέωση του 
παραθύρου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα παρουσιάζουν επαρκή αντοχή. 

στ. Για τα είδη κιγκαλερίας και τα λοιπά εξαρτήµατα των κουφωµάτων (µεντεσέδες, ράουλα, στροφείς κτλ) ισχύ-
ουν τα αναγραφόµενα στο σχετικό άρθρο («Είδη Κιγκαλερίας»). 
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ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν την καταλληλότητα του 
κουφώµατος για τη χρήση που προορίζεται και να διενεργήσει τις δοκιµές που θα απαιτήσει η Υπηρεσία. Οι 
απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής συνοψίζονται στα παρακάτω 
σηµεία.  

- υδατοστεγανότητα και ανεµοστεγανότητα, που εξασφαλίζονται µε τη χρήση ειδικών παρεµβυσµάτων 
για κάθε είδος κουφώµατος 

- ηχοµόνωση, η οποία εξασφαλίζεται κυρίως µε τη χρήση των κατάλληλων υλικών που συνοδεύονται 
από αντίστοιχα πιστοποιητικά 

- θερµοµόνωση, η οποία συνήθως εξασφαλίζεται µε τη χρήση διπλών υαλοπινάκων και την τοποθέτηση 
των κατάλληλων πολυεστερικών συνδετικών µεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας της δια-
τοµής αλουµινίου 

- αντοχή στην ανεµοπίεση (εξετάζονται και οι υποπιέσεις ειδικά στα µεγάλα ανοίγµατα και στα υαλοπε-
τάσµατα), η οποία εξασφαλίζεται µε τον έλεγχο της µηχανικής στήριξης του πλαισίου και των φύλλων, 
τον έλεγχο της επάρκειας των διατοµών ων υαλοπινάκων και της στερέωσης στα φύλλα και τον έλεγχο 
της αντοχής των µηχανισµών λειτουργίας των πλαισίων και των φύλλων 

- ηλιοπροστασία 

- ασφάλεια 

- πυρασφάλεια. 

1121.2.2 Προδιαγραφές 
Τα σηµαντικότερα πρότυπα που ισχύουν για τα κουφώµατα και τα τµήµατα τους αναφέρονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  
Πίνακας 1121.2.2 Σηµαντικότερα Πρότυπα για τα Κουφώµατα 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12207 
2 Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1026 
3 Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12208 
4 Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 
5 Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12210 
6 Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 12211 
7 Θύρες: Ταξινόµηση απαιτήσεων µηχανικής αντοχής ΕΛΟΤ 1192 
8 Θύρες: Κλιµατικές επιδράσεις – Απαιτήσεις και ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12219 
9 Εµβατική συσχέτιση – Μεγέθη συσχετισµού για πλαίσια θυρών – Εσωτερικά, 

εξωτερικά 
ΕΛΟΤ 637 

10 Θύρες: Έλεγχος αντοχής στη βίαιη κρούση ΕΛΟΤ ΕΝ 85 
11 Παράθυρα: Έλεγχος υδατοστεγανότητας υπό συνεχή υδατοπίεση ΕΛΟΤ ΕΝ 86 
12 Παράθυρα και Θύρες: Αντοχή στο συνεχές κλείσιµο και άνοιγµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1191 
13 Εξώφυλλα και Περσίδες:Ορισµοί και Ορολογία  ΕΝ 12216 
14 Παράθυρα, θύρες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική αντίσταση - Απαιτήσεις και 

ταξινόµηση   
ΕΝ 1522 

15 Θερµική απόδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισµός θερµικής 
µετάδοσης - Μέρος 1 : Απλοποιηµένη µέθοδος   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10077 

16 Θερµική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισµός της θερµικής µετά-
δοσης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας - Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και θύρες   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12567 
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# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

17 Παράθυρα, θύρες, περσίδες, σκιάδια πετασµάτων - Προσδιορισµός αντίστασης 
θυρόφυλλου σε κρούση µε µαλακό και βαρύ σώµα   

ΕΛΟΤ ΕΝ 949 

18 Μέθοδος δοκιµής για θύρες - ∆οκιµή παραµόρφωσης του θυρόφυλλου ως προ 
το επίπεδό του   

ΕΛΟΤ ΕΝ 108 

19 Ανοιγόµενες και περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντίστασης σε κα-
τακόρυφο φορτίο   

ΕΛΟΤ ΕΝ 947 

20 Ανοιγόµενες ή περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντοχής σε στατική 
στρέψη   

ΕΛΟΤ ΕΝ 948 

21 Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε συνθήκες µεταβολής υγρα-
σίας σε διαδοχικά οµοιόµορφα κλίµατα   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1294 

22 Θυρόφυλλα - Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα - Κατηγορίες ανοχών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1529 
23 Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών  ΕΛΟΤ ΕΝ 1530 
24 Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός αντίστασης σε κτύπηµα σκληρού σώµατος   ΕΛΟΤ ΕΝ 950 
25 Θυρόφυλλα - Μέθοδος µέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και ορθογωνικότητας 

  
ΕΛΟΤ ΕΝ 951 

26 Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος µέτρησης  ΕΛΟΤ ΕΝ 952 
27 Θυρόφυλλα - Μέθοδος δοκιµής παραµόρφωσης λόγω στρέψης ΕΝ 129 
28 Θυρόφυλλα - Μέθοδος µεταβολής της ακαµψίας από επαναλαµβανόµενη στρέψη ΕΝ 130 
29 Εξώφυλλα, εξωτερικές και εσωτερικές περσίδες - Λανθασµένοι χειρισµοί - Μέθο-

δοι δοκιµής   
ΕΛΟΤ ΕΝ 12194 

30 Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεµοπίεση - µέθοδοι δοκιµών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1932 
31 Εξωτερικές περσίδες - Αντοχή σε φορτίο οφειλόµενο σε συσσώρευση νερού - 

Μέθοδος δοκιµής   
ΕΛΟΤ ΕΝ 1933 

32 Στεγανά εξώφυλλα - ∆οκιµή αεροπερατότητας   ΕΝ 12835 

1121.2.3 Αλουµίνια 
α. Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουµινίου του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεού-

ται να χρησιµοποιεί προϊόντα εταιρειών αλουµινίου, εγκεκριµένες και αναγνωρισµένες από την Υπηρεσία 
που έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και αντίστοιχο ενδεικτικό σήµα, τόσο για τα προϊόντα διέλασης όσο και 
για τα προϊόντα ανοδίωσης. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία πριν από οποιαδή-
ποτε παραγγελία προϊόντων αλουµινίου. Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως 
σύµφωνα µε τους διεθνείς Κανονισµούς που έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

β. Οι διατοµές αλουµινίου που χρησιµοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωµένες, κατάλληλου κράµατος (6060, 
6063, 6082 κατά ASTM), από ολοκληρωµένο σύστηµα (σειρά) αναγνωρισµένου εργοστασίου παραγωγής. 
To συνηθέστερο κράµα που χρησιµοποιείται στην κατασκευή κουφωµάτων είναι το 6063 Τ5. Το πάχος της 
διατοµής δεν θα είναι σε κανένα σηµείο µικρότερο από 2,5 mm. Ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα: 
Πίνακας 1121.2.3: Πρότυπα Αλουµινίου 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: ∆ιελασµένα προφίλ ακριβείας 
σε κράµατα ΕΝ AW - 6060 και EN AW – 6063, Ανοχές διαστά-
σεων και µορφής, Έλεγχος και Μεταφορά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12020 

2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Φύλλα, ταινίες και επίπεδες 
πλάκες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 485 

3 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Ράβδοι και σωλήνες ψυχρής 
όλκησης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 754 
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# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

4 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: ∆ιελασµένοι ράβδοι/δοκοί, 
σωλήνες και προφίλ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 755 

5 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Ορισµοί ΕΛΟΤ ΕΝ 12258 
γ. Όλα τα κράµατα θα έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα και προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριµένο προµη-

θευτή. Όλα τα ελατά τµήµατα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι µόνο για να συµµορφώνονται µε 
τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελι-
κές επιφάνειες. Το πάχος των ελατών τµηµάτων θα είναι επαρκές, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµ-
ψία των ράβδων που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση. Οι µέσες τιµές των χαρακτηριστικών 
των διατοµών από αλουµίνιο θα είναι οι ακόλουθες: 

- φορτίο θραύσης (Φ.Θ): 180 MPa – 220 MPa 

- όριο ελαστικότητας: 140 MPa – 180 Mpa 

- επιµήκυνση ε:  4% - 6% 
δ. Η εξωτερική εµφάνιση της επιφάνειας των διατοµών αλουµινίου θα είναι λεία, χωρίς φυσαλίδες, αποφλοιώ-

σεις, ρωγµές, στίγµατα ή ίχνη διάβρωσης και χωρίς τοπικές ή ολικές µεταβολές του χρωµατισµού. 
ε. Τα ελάχιστα επιτρεπόµενα πάχη των διατοµών αλουµινίου εξαρτώνται από τη µορφή, τη λειτουργία και το 

άνοιγµα των κουφωµάτων.  
στ. Τα πλαίσια αλουµινίου αποτελούνται από τους ορθοστάτες, το ανώφλι και το κάτω τµήµα (κατωκάσσι) που 

φέρει και τους µηχανισµούς κυλίσεως αν πρόκειται περί συρόµενου ανοίγµατος. 

1121.2.4 Παρεµβύσµατα και Ταινίες  
α. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα θα είναι από νεοπρέν ή παρεµφερές υλικό, κατασκευασµένα από αναγνωρι-

σµένο ειδικό κατασκευαστή και έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

- αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, σε µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και σε επαναλαµβανόµενες 
κάµψεις 

- εξαιρετική σταθερότητα στην ξήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη θερµότητα 
και ψύχος (από -40°C ως +100°C) 

- εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις αυξοµειώσεις λόγω συστολών - 
διαστολών και τις οριζόντιες µετακινήσεις των κρυστάλλων. 

β. Τα νεοπρέν στις άκρες τους (γωνίες) θα είναι κοµµένα κατά γωνίες 45° και κολληµένα µεταξύ τους και όχι 
στα κλιπ, ώστε να αποµακρύνονται εύκολα, εφόσον απαιτηθεί. 

γ. Οι ταινίες προστασίας από καιρικές συνθήκες θα είναι από νεοπρέν και κατάλληλες για την ικανοποίηση 
όλων των απαιτήσεων σχεδιασµού. ∆εν πρέπει να σκληραίνουν µε την πάροδο του χρόνου, αλλά αντιθέτως 
να διατηρούν την ελαστικότητά τους (ιδιαίτερα την ελαστικότητα σε συµπίεση) σε όλες τις θερµοκρασίες ερ-
γασίας. Η διατοµή τους θα είναι η αντίστοιχη των υποδοχών των διατοµών του αλουµινίου, έτσι ώστε να επι-
τυγχάνεται πλήρης επαφή, χωρίς µετακινήσεις. 

1121.2.5 Στόκοι, Μαστίχες 
α. Οι στόκοι και οι µαστίχες που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων είναι βιοµηχανο-

ποιηµένα προϊόντα σε ασφαλείς συσκευασίες µε συγκεκριµένες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγω-
γής. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επί τόπου ανάµιξη µε άλλα συστατικά (σκληρυντικά). 

β. Οι συνήθεις στόκοι µε βάση το λινέλαιο χρησιµοποιούνται σε ξύλινα και σιδηρά κουφώµατα. Οι στόκοι που 
χρησιµοποιούνται στα ξύλινα κουφώµατα, παρασκευάζονται µε λινέλαιο και ανθρακικό ασβέστιο, ενώ αυτοί 
που χρησιµοποιούνται στα σιδηρά κουφώµατα παρασκευάζονται µε λινέλαιο, ανθρακικό ασβέστιο, οξείδιο 
του σίδηρου και λευκό του τσίγκου. Απαγορεύεται η χρήση τους σε κουφώµατα αλουµινίου ή ανοξείδωτου 
χάλυβα. Η εφαρµογή του στόκου σε χρωµατισµένα ή ασταρωµένα, ξύλινα ή µεταλλικά κουφώµατα γίνεται µε 
σπάτουλα ή µε µαχαίρι, διατηρώντας την πρόσφυση του κατά τη λείανση. 

γ. Οι ασφαλτικές µαστίχες (στόκοι) χρησιµοποιούνται για τη στεγάνωση των µεταλλικών κάσσων υαλοστασίων 
µε τον υαλοπίνακα. 
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δ. Οι ελαιο-ρητινώδεις (πλαστικοί) στόκοι χρησιµοποιούνται για το στοκάρισµα των υαλοστασίων και όχι για 
την πλήρωση των αρµών. 

1121.2.6 Θυρόφυλλα, Περσίδες, Εξώφυλλα Παραθύρων 
α. Τα θυρόφυλλα θα πληρούν τους εξής βασικούς όρους: 

- απόλυτη προσαρµογή στις χρησιµοποιούµενες κάσες 

- συντελεστή πυρασφαλείας και ηχοµόνωσης ίδιο µε των εσωτερικών χωρισµάτων (για εσωτερικά θυ-
ρόφυλλα) 

- αεροστεγές κλείσιµο µε ειδικούς µηχανισµούς 

- αθόρυβη λειτουργία 

- θα δέχονται βαφή ή επικόλληση ταπετσαρίας ή φορµάικας. 
β. Τα υλικά ανάρτησης λειτουργίας και ασφάλισης των θυρών θα είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Η κα-

τασκευή των θυρόφυλλων θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
γ. Μεταξύ κασσών και θυρών τοποθετούνται µη αναφλέξιµα, αυτοδιογκούµενα παρεµβύσµατα κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να αποκλείουν τη δηµιουργία θορύβου κατά το κλείσιµο ή τη διέλευση αερίων και καπνών σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 

1121.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1121.3.1 Υποβολές 
α. ∆είγµατα 

- Υποβάλλονται 3 δείγµατα από κάθε απαιτούµενη διατοµή σε µήκος 600 mm. Στην περίπτωση που το 
χρώµα ή η υφή του τελειώµατος διαφέρει, θα υποβάλλονται 2 ή περισσότερα δείγµατα που θα περιέ-
χουν τα όρια των διαφορών αυτών. Τα δείγµατα θα εξετάζονται από την Υπηρεσία, όσον αφορά στο 
χρώµα και στην υφή τους. Η συµµόρφωση µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις σύµφωνα µε την εγκριθείσα 
µελέτη εφαρµογής είναι απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει δείγµατα ενδεικτικά της τεχνικής της κατασκευής και της ποιότητας 
των επί µέρους τµηµάτων, των µεταλλικών εξαρτηµάτων και άλλων στοιχείων των συστηµάτων των 
κουφωµάτων πριν αρχίσει η εργασία κατασκευής. Αν η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο µπορεί να απαιτή-
σει την κατασκευή ολοκλήρων κουφωµάτων όλων των κατηγοριών και τύπων. 

β. Κατασκευαστικά Σχέδια 

- Ο Ανάδοχος υποβάλει κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα παράθυρα, πετάσµατα, θύρες και άλλα στοι-
χεία καθώς και για τα παρελκόµενα τους. Στα σχέδια αυτά περιλαµβάνονται όψεις τοίχων σε κλίµακα 
1:50, όψεις τυπικών στοιχείων σε κλίµακα 1:10 καθώς και τοµές σε φυσικό µέγεθος, λεπτοµέρειες από 
όλα τα τµήµατα παραθύρων, κουφωµάτων και συστηµάτων πετασµάτων και υαλοπινάκων, συµπερι-
λαµβανοµένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών προστατευτικής επικάλυψης, συστη-
µάτων στερέωσης, εξαρτηµάτων λειτουργίας και άλλων αντικειµένων που δεν περιλαµβάνονται στα 
συνήθη δεδοµένα του κατασκευαστή. 

- Τα σχέδια θα δείχνουν επίσης τις ανοχές στερέωσης και την εφαρµογή των σφραγιστικών υλικών. Οι 
τύποι των κουφωµάτων ή των συστηµάτων χαρακτηρίζονται από ειδικούς κωδικούς αναγνώρισης, οι 
οποίοι θα φαίνονται στις κατόψεις, όψεις και τοµές της µελέτης. Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης πίνακες 
κουφωµάτων στους οποίους αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις των κουφωµάτων, όλα τα χαρακτη-
ριστικά τους (τρόπος λειτουργίας, σειρά διατοµών, είδος υαλοπινάκων, ταµπλάδων κτλ.) και ο αριθµός 
οµοίων τεµαχίων. 

γ. Υποβάλλονται επίσης οι σχετικοί κατασκευαστικοί υπολογισµοί (θέση, πάχος, διαστάσεις υαλοπετασµάτων) 
καθώς και επίσηµες εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών, όπως απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις απαι-
τήσεις εκτέλεσης. 

δ. Υποβάλλονται 3 αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των συνήθων λεπτοµερειών των παραθύ-
ρων από αλουµίνιο που προτείνει ο κατασκευαστής, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών κατασκευής 
τελειωµάτων, εξαρτηµάτων και άλλων επί µέρους τµηµάτων της εργασίας. 
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1121.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. Η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών εκτελούνται κατά τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους. 
β. Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο εργοτάξιο, 

στους χώρους αποθήκευσης, µέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του. Κατά την 
αποθήκευση τα στοιχεία δεν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε παραµόρφωση. Σε αντίθετη περίπτωση 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από το εργοτάξιο τα παραµορφωµένα στοιχεία. 

γ. Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες προστατεύονται µε αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούµενες), ταινίες προ-
τού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Οι ταινίες πρέπει να έχουν κατάλληλη συγκολλητική ικανό-
τητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις τριβές και ελαστικότητα. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν τε-
λείως διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων και κατασκευών. 

1121.3.3 Προετοιµασία 
α. Τα προφίλ των αλουµινίων πριν από την ενσωµάτωση τους στο κούφωµα θα υποβάλλονται στη διαδικασία 

της επιφανειακής επεξεργασίας, µε ανοδίωση ή µε ηλεκτροστατική βαφή. Η επεξεργασία γίνεται απαραιτή-
τως στο εργοστάσιο κατασκευής µε τα κατάλληλα µηχανήµατα και τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επιµέ-
λεια. Η Υπηρεσία επιλέγει το ακριβές χρώµα των κουφωµάτων πριν από την κατασκευή (µε βάση το χρω-
µατολόγιο που θα έχει προσκοµίσει ο Ανάδοχος) και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της. 

β. Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να αρχίσει την κατασκευή κανενός τµήµατος της κατασκευής, µέχρι τη σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας. Οι διατοµές που χρησιµοποιούνται θα είναι αποδεδειγµένης ποιότητας µε πιστο-
ποιητικά ελέγχου, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη 
των εργασιών. Η χρήση διαφορετικών διατοµών ή η παρέκκλιση τους από τα κατασκευαστικά σχέδια κατά 
την κατασκευή δεν επιτρέπεται. Ενδεχόµενες τέτοιες κατασκευές αποµακρύνονται από το έργο. 

γ. Πριν από την ανέγερση των κουφωµάτων γίνεται επιβεβαίωση των διαστάσεων που φαίνονται στα κατα-
σκευαστικά σχέδια µε τις πραγµατικές διαστάσεις στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ο Ανάδοχος 
ενηµερώνει την Υπηρεσία άµεσα και ζητεί τις οδηγίες της. 

1121.3.4 Ηλεκτροστατική Βαφή 
α. Με την ηλεκτροστατική βαφή επικαλύπτεται η επιφάνεια του αλουµινίου µε στρώµα πολυεστερικής βαφής. Η 

κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής βαφής και οι συνθήκες εφαρµογής 
εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουµινίου από τη διάβρωση. Ο κίνδυνος που ενέχει η µέ-
θοδος αυτή είναι η εµφάνιση αποκολλήσεων στην επιφάνεια του αλουµινίου, λόγω της διαφορετικής συµπε-
ριφοράς στις µηχανικές καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες της βαφής από το αλουµίνιο. Η πιστοποί-
ηση της ηλεκτροστατικής βαφής θα γίνεται κατά τις προδιαγραφές της Qualicoat. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να παραγγέλνει αλουµίνια ηλεκτροστατικά βαµµένα χρώµατος κωδικοποιηµένου κατά RAL και συγκεκριµέ-
νης στιλπνότητας: 

- Κατηγορία 1 (µατ):  0-30 µονάδες µε ανοχή ± 5 µονάδες 

- Κατηγορία 2 (ηµιγυαλιστερό): 31-70 µονάδες µε ανοχή ± 7 µονάδες 

- Κατηγορία 3 (Γυαλιστερό): 71-100 µονάδες µε ανοχή ± 10 µονάδες 
β. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

- Προετοιµασία των διατοµών, η οποία αποτελείται από τον επιµεληµένο καθαρισµό τους και το βερνί-
κωµα των εσωτερικών επιφανειών των διατοµών (µη ορατών) µε βερνίκι αλουµινίου, σε πάχος 6 µ για 
τη δηµιουργία κατάλληλου υποστρώµατος που θα διευκολύνει τη συγκόλληση της πούδρας µε την ε-
πιφάνεια αλουµινίου.  

- Χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών µε πολυεστερική πούδρα µε-
ταλλοξειδίου (που περιέχει σκληρυντικό), για τις εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες, φύσηµα, πολυµε-
ρισµός και σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 2000°C. 

γ. Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη οµοιοχρωµία, µε-
γάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. Θα έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση και 
θα ανταποκρίνονται θετικά στις απαραίτητες δοκιµές. 
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δ. Τα επιτρεπόµενα πάχη της επίστρωσης διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο ηλεκτροστατικής βαφής και κατη-
γοριοποιούνται κατά ΕΝ ISO 2360. 
Πίνακας 1121.3.4: Επιτρεπόµενα Πάχη Επίστρωσης Ηλεκτροστατικής Βαφής 

# Τρόπος βαφής 
Πάχος d 

[mµ] 
1 2 3 

1 ηλεκτροστατική πούδρα 60 ≤ d ≤120 
2 PVDF σε 2 επιστρώσεις(1) min d = 35 
3 PVDF µεταλλικό σε 3 επιστρώσεις(1) min d = 45 
4 πολυεστέρας µε σιλικόνη χωρίς Primer (περιεκτικότητας τουλάχιστον 20% σε 

ρητίνες σιλικόνης) (1) 
min d = 30 

5 άλλες βαφές θερµοξηραινόµενες(1) min d = 50 
6 βαφές µε 2 επιστρώσεις(1) min d = 50 
7 βαφές ηλεκτροφορήσεως min d = 25 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία» 
(1) Υγρές βαφές 

ε. Η σηµαντική επιφάνεια (το τµήµα της επιφάνειας που πρέπει να έχει προκαθορισµένες ιδιότητες) δεν θα έχει 
χαραγές που θα φτάνουν µέχρι το βασικό µέταλλο. Η βαµµένη επιφάνεια όταν εξετάζεται από γωνία 60° και 
απόσταση 3 m δεν πρέπει να εµφανίζει καµία σηµαντική ανωµαλία όπως: ραβδώσεις, φλύκταινες, «φλοιό 
πορτοκαλιού», εγκλείσεις ξένων ουσιών, κρατήρες, στίγµατα, εκδορές, µατ σηµεία, αµυχές και γενικά σφάλ-
µατα που µετριάζουν την εµφάνιση του αλουµινίου. Η επίστρωση πρέπει να παρουσιάζει οµοιόµορφο χρώ-
µα, καλή καλυπτική ικανότητα εξεταζόµενη από απόσταση 5 m για εξωτερικές επιφάνειες και 3 m για εσω-
τερικές επιφάνειες. Η ποιότητα της βαφής εξακριβώνεται επίσης από τις ακόλουθες δοκιµές για κάθε χαρα-
κτηριστικό. Τµήµα των δοκιµών θα γίνεται σε έτοιµα προϊόντα και οι υπόλοιπες στα δοκίµια που συνοδεύουν 
κάθε παραγγελία µεγαλύτερη των 2 t. 
Πίνακας 1121.3.4.2 : Έλεγχος Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής 

# Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα Πρότυπο ∆οκιµής 
1 2 3 

1 Στιλπνότητα ΕΝ ISO 2813, DIN 67530 
2 Πάχος επίστρωσης  ΕΝ ISO 2360  
3 Πρόσφυση ΕΝ ISO 2409, DIN 53151 
4 Συµπεριφορά κατά την παραµόρφωση της 

επιφάνειας αλουµινίου 
ΕΝ ISO 1520, DIN 53156 

5 Αντοχή σε κρούση DIN 53156, ASTM D 2794 
6 Αντοχή σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον ΕΝ ISO 3231, DIN 50018 
7 Αντοχή στη διάβρωση  ΕΝ ISO 3569, DIN 50021 
8 Αντοχή στη γήρανση DIN 54004 
9 Χρώµα (κατά RAL) DIN 50939 

10 Σκληρότητα DIN 53153 
11 Ευκαµψία (∆οκιµή στρέψης) DIN 53152, ΕΝ ISO 1519, ASTM D522 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία» 

1121.3.5 Ανοδική Οξείδωση (Ανοδίωση) Αλουµινίου 
α. Με την ανοδίωση δηµιουργείται στην επιφάνεια του αλουµινίου διαφανές στρώµα οξειδίου (σκουριά), πολύ 

συνεκτικό και σκληρό που αποτελεί αντιδιαβρωτική προστασία για το µέταλλο. Η δοµή του φέρει πόρους, 
ώστε να επιτρέπει την ενσωµάτωση χρωστικών υλών. 
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β. Η ανοδίωση εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 ή τους κανονισµούς EURAS-EWAA του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ανοδιωτών ή κατά την Qualanod. Ο βαθµός ανοδίωσης θα είναι τουλάχιστον 20 
µm µε ανοχή ±2 µm (εκτός αν αφορά σε έργα σε παραθαλάσσιο ή υγρό περιβάλλον, οπότε το ελάχιστο πά-
χος είναι 25 µm). Η πιστοποίηση της ανοδίωσης θα γίνεται κατά τις προδιαγραφές της Qualanod. Το χρώµα 
ή η απόχρωση θα συµφωνούν µε την Τεχνική Περιγραφή ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Η διαδικασία της ανοδίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

- Κοπή των διατοµών αλουµινίου στην κατάλληλη γωνία και σύνδεση τους µε κατάλληλο σύστηµα που 
να εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση µε όσο το δυνατό µικρότερο αρµό. 

- Βούρτσισµα των διατοµών αλουµινίου, ώστε να αφαιρεθούν εντελώς τα εξογκώµατα και στη συνέχεια 
στίλβωση µε µηχανικό λειαντήρα.  

- Ανοδίωση µε ηλεκτρόλυση. Η λεκάνη ηλεκτρόλυσης περιέχει διάλυµα 20% θειικού οξέος και 80% νε-
ρού. Η ηλεκτρόλυση για πάχος ανοδίωσης 20 µm -22 µm δεν διαρκεί λιγότερο από ώρα. 

- Ο χρωµατισµός γίνεται µε την εναπόθεση χρωστικών υλών στους πόρους του ανοδικού επιστρώµατος 
(ηλεκτρολυτικός χρωµατισµός). 

- Ακολουθεί σφράγισµα του αλουµινίου µε υδροθερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία τουλάχιστον 95°C 
και χρόνο ίσο µε το χρόνο της ανοδίωσης ή 2 min για κάθε µικρό (µm) ανοδίωσης. Το σφράγισµα ελατ-
τώνει σηµαντικά τους πόρους και την απορροφητικότητα του ανοδικού επιστρώµατος, αυξάνοντας 
συγχρόνως τη χηµική του αντίσταση και αποτελεί τη σηµαντικότερη κατεργασία που ακολουθεί την α-
νοδίωση µε καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα του αλουµινίου. Μπορεί να γίνει και κρύο σφράγισµα 
µε την εµβάπτιση σε νερό µε άλατα φθοριούχου νικελίου θερµοκρασίας 25°C - 30°C, κάτω από αυστη-
ρά ελεγχόµενες συνθήκες συγκεντρώσεων συστατικών, Ph, θερµοκρασίας κτλ. Η ολοκλήρωση του 
σφραγίσµατος σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται µε την παραµονή των τεµαχίων σε διάλυµα θειι-
κού νικελίου 60°C για χρόνο 0,8 min – 1,2 min για κάθε µικρό (µm) ανοδίωσης. 

δ. Η ποιότητα της ανοδίωσης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

- το κράµα αλουµινίου που πρέπει να είναι κατάλληλο να υποστεί ανοδίωση. 

- ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος ανοδίωσης, το οποίο εξαρτάται από τη χρήση του αλουµινίου: 
Πίνακας 1121.3.5.1 : Ελάχιστο Επιτρεπόµενο Πάχος Ανοδίωσης 

# Χρήση Αλουµινίου 
Ελάχιστο Πάχος 

[mµ] 
1 2 3 

1 Ελάχιστη ανοδική προστασία (εσωτερικοί χώροι) 15 
2 Χρήση σε εξωτερικούς χώρους 20 
3 Χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε ισχυρά διαβρωτικό περι-

βάλλον (θαλάσσιο, βιοµηχανικό κτλ) 
25 

- σφράγισµα ανοδικού επιστρώµατος 

- καλή εξωτερική εµφάνιση της ανοδιωµένης επιφάνειας (λεία, οµοιόχρωµη κτλ) 
ε. Η κωδικοποίηση των αποχρώσεων του ανοδιωµένου αλουµινίου, κατά τις οποίες πρέπει ο Ανάδοχος να 

παραγγέλνει τα τεµάχια αλουµινίου είναι η ακόλουθη: 
Πίνακας 1121.3.5.2 : Αποχρώσεις Ανοδίωσης 

# Εµφάνιση Κωδικός EURAS Ελληνικός Κωδικός  
1 2  3 

1 άχρωµο C-0 φυσικό 
2 µπρονζέ C-31 2001 
3 ανοιχτό καφέ C-32 2003 
4 καφέ C-33 2005 
5 σκούρο καφέ C-34 2007 
6 µαύρο C-35 2009 
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1121.3.6 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Η κατασκευή των κουφωµάτων ακολουθεί τα σχέδια και τον πίνακα κουφωµάτων της µελέτης, σε ότι αφορά 

τη διάταξη, τις γενικές διαστάσεις, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας (ανοιγόµενα, συρόµενα, σταθερά κτλ) κα-
θώς επίσης και το πάχος του υλικού σε οποιοδήποτε σηµείο των διαφόρων διατοµών. 

β. Ο κωδικός αναγνώρισης κάθε κουφώµατος που, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, αναγράφεται στα σχέ-
δια δίνει πληροφορίες για τον τύπο και τις γενικές διαστάσεις του κουφώµατος. Το κούφωµα θα φέρει τον 
κωδικό αυτό και κατά την κατασκευή και ενσωµάτωση του στο κτίριο. Ο κωδικός αναγνώρισης θα αναγρά-
φεται σε τέτοια θέση, ώστε να µπορεί να ελέγχεται µετά την τοποθέτηση του κουφώµατος, όχι όµως σε επι-
φάνεια που θα είναι ορατή στην τελική κατασκευή. 

γ. Ο τρόπος στερέωσης των κουφωµάτων θα συµµορφώνεται µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή τις οδηγίες των 
εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητούνται σχετικές οδηγίες από την Υπη-
ρεσία. Ο αριθµός των πακτώσεων εξαρτάται από τις διαστάσεις του κουφώµατος, από τον τρόπο λειτουργί-
ας του, από τα υλικά από τα οποία αποτελείται το πλαίσιο, από το άνοιγµα και τον τρόπο στερέωσης του. 
Όλες οι συνδέσεις επιτυγχάνονται µε τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατι-
κών, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραµόρφωτο και η στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούµενα τµήµατα δια-
τοµών αλουµινίου δεν εφάπτονται απ’ ευθείας µεταξύ τους, αλλά πάντοτε µέσω ειδικών παρεµβυσµάτων. 

δ. Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων και των µηχανισµών κλεισίµατος θα ακολουθεί τα αναγραφόµενα στο άρ-
θρο «Είδη Κιγκαλερίας» και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. 

ε. Το συστήµατα παραθύρων κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε επαρκείς ανο-
χές (αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής στις συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η ε-
λευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών συνθηκών, εποχιακών και ηµε-
ρήσιων µεταβολών των θερµοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται λυγισµοί, παραµορφώσεις αρµών κτλ. Ο 
σχεδιασµός θα προβλέπει και θα συντελεί στην εξάλειψη κάθε θορύβου που µπορεί να προέλθει όχι µόνο 
από θερµικές συστολοδιαστολές των µεταλλικών µερών αλλά και από την κάµψη λόγω ανεµοπιέσεων. 

στ. Η κατασκευή όλων των συστηµάτων από αλουµίνιο, των γωνιών των απλών και υπό γωνία αρµών, η συ-
γκόλληση και η στερέωση θα είναι γερές, άκαµπτες και υδατοστεγείς, έτσι ώστε να έχουν επαρκείς αντοχές 
και να εξασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους. Κάθε στοιχείο θα σχεδιάζεται ώστε 
οι συµπυκνώσεις των υδρατµών να συλλέγονται και να αποµακρύνονται ικανοποιητικά. 

ζ. Όλες οι κατασκευές τόσο των κουφωµάτων όσο και των ταµπλάδων πλήρωσης, πρέπει να είναι απρόσβλη-
τες από φωτιά, να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της µελέτης. 

η. Ο Ανάδοχος δύναται και την κρίση του να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή των κουφωµάτων αλουµινίου 
υπεργολάβο, αφού προηγουµένως υποβάλλει στην Υπηρεσία φάκελο εµπειρίας του σε παρόµοια έργα. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει τον προτεινόµενο υπεργολάβο. Στην περίπτωση αυτή 
ο Ανάδοχος οφείλει εντός 10 εργασίµων ηµερών να υποβάλλει νέα πρόταση. 

1121.3.7 Ανοχές 
α. Κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων παραθύρων και υαλοπινάκων καθώς και όλων των εξαρτηµάτων και 

στερεώσεων, λαµβάνονται υπόψη οι ανοχές και τα βέλη κάµψης της φέρουσας κατασκευής. 
β. Όλες οι ανοχές των διαστάσεων των κουφωµάτων σχετικά µε το κτίριο θα αναφέρονται ευκρινώς στα κατα-

σκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαµβάνονται οι εξής τιµές: 

- διαστάσεις κουφωµάτων, ολικές ή µερικές: 0,5% 

- ανοµοιοµορφία διατοµών:      1% 

- µέγιστη απόκλιση κουφώµατος: 1/175 του ανοίγµατος 
γ. Τα διάκενα µεταξύ κασσών και ψευδοκασσών θα έχουν το απαιτούµενο πλάτος για την τοποθέτηση στεγα-

νωτικών κορδονέτων, ενώ οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων που καλύπτονται µε αρµοκάλυ-
πτρα θα έχουν πλάτος µέχρι 1,5 mm. 

δ. ∆εν επιτρέπεται απόκλιση ορθών γωνιών σε κάσσες και πλαίσια, ενώ η µέγιστη επιτρεπόµενη διαφορά των 
διαγωνίων των κινητών πλαισίων είναι 1 mm (παραγώνιασµα). 

ε. Τα κουφώµατα θα είναι επίπεδα, ώστε να µη δηµιουργείται βέλος σε πήχη που τοποθετείται σε οποιαδήπο-
τε θέση. 
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στ. Κανένα στοιχείο του κουφώµατος δεν θα υφίσταται µόνιµη παραµόρφωση ή άλλη ζηµιά, µε βέλη κάµψης 
µεγαλύτερα από L/300 και µέγιστο βέλος 8 mm. 

1121.3.8 Ψευδόκασσες 
α. Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δοµικά στοιχεία θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την απόλυτη 

ενσωµάτωση τους σε αυτά. Χρησιµοποιούνται συνήθως ελάσµατα 40 mm x 5 mm και τσιµεντοκονίαµα ή 
κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης σιδηρών τµηµάτων τζινετιών, βιδών κτλ, αυτά θα 
πρέπει να είναι επικαδµιωµένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωµένα. Η στερέωση των προφίλ αλουµινίου 
στις ψευδόκασσες θα γίνει µε ανοξείδωτους χρωµονικελιούχους κοχλίες. 

β. Τα σηµεία ηλεκτροκόλλησης θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται µετά την ηλεκτροκόλληση µε δύο 
στρώµατα αντισκωριακού ή µε ψυχρό γαλβάνισµα, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η µία στο σιδηρουργείο και η άλλη στο 
εργοτάξιο) µε έτοιµο αντισκωριακό χρώµα µε βάση το χρωµικό ψευδάργυρο. Τέλος πριν από τη συναρµο-
λόγηση η ψευδόκασσα βάφεται µε 2 στρώσεις χρώµατος αλκαλικής βάσεως. Επιτρέπεται η χρήση ψευδό-
κασσων αλουµινίου, εφ’ όσον προσαρµόζονται στις χρησιµοποιούµενες κάσσες. 

1121.3.9 Υαλοπίνακες 
α. Οι διπλοί υαλοπίνακες τοποθετούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη για θερµοµόνωση και ηχοµόνω-

ση και µε το άρθρο «Υαλουργικά» του παρόντος. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων γενικά γίνεται µε την βοήθεια 
κλιπς αλουµινίου και νεοπρενίου (όχι PVC) κατάλληλων για τις διατοµές των κουφωµάτων του έργου και τέ-
τοιας µορφής, ώστε η εφαρµοζόµενη πίεση επί του υαλοπίνακα να µην είναι µικρότερη των 0,3 MPa και να 
αποκλείεται το παρατηρούµενο «κρέµασµα» των νεοπρενίων. 

β. Η τοποθέτηση και το πάχος των υαλοπινάκων εξαρτώνται από τις πιέσεις και τις ταχύτητες ανέµου που επι-
κρατούν στη περιοχή κατά το DIN 1055 – 4 (φορτία ανέµου).  

γ. Τα κουφώµατα κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η τοποθέτηση των υαλοπινάκων – ειδικά των µεγά-
λων διαστάσεων – να αφήνει το απαιτούµενο διάκενο (τζόγο), ώστε να αποφεύγεται η θραύση των υαλοπι-
νάκων λόγω δυσµενών και καιρικών συνθηκών. 

1121.3.10 Ποδιές Παραθύρων 
α. Μεγάλη σηµασία έχει η διαµόρφωση της ποδιάς του παραθύρου, που πρέπει να έχει το κατάλληλο σχήµα 

και µέγεθος καθώς και τη σωστή κλίση ώστε να αποµακρύνει τα νερά της βροχής από το κάτω µέρος του 
κουφώµατος. Θα φέρει νεροσταλλάκτη στο κάτω µέρος της. 

β. Αν η ποδιά προεξέχει εκατέρωθεν του κουφώµατος, η συναρµογή µε τον τοίχο πρέπει να κατασκευάζεται µε 
ενισχυµένο τσιµεντοκονίαµα ή µε ειδικά τεµάχια πλίνθων. 

γ. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η ποδιά να προεξέχει επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά από τον 
τοίχο, ώστε να µην προκαλείται κίνδυνος αποκόλλησης, ειδικά αν ο τοίχος είναι εκτεθειµένος σε ισχυρούς 
ανέµους. Οι διαστάσεις που ενδείκνυνται είναι πλάτος 15 cm – 20 cm µε προεξοχή 3,5 cm – 4 cm. 

δ. Αν πρόκειται περί διπλής τοιχοποιίας µε διάκενο, τότε στην περίπτωση που η ποδιά καλύπτει µόνο τον εξω-
τερικό τοίχο διαµορφώνεται κανάλι απορροής νερού στο κάτω µέρος του πλαισίου ακριβώς πάνω από το 
διάκενο. Στην περίπτωση που η ποδιά µπορεί να καταλάβει και το πλάτος του διάκενου, ενσωµατώνεται 
στεγανωτικός µανδύας κατά µήκος της συναρµογής. 

ε. Στην περίπτωση που η ποδιά ενσωµατώνεται στο πλαίσιο του παραθύρου και η συναρµογή µεταξύ ποδιάς 
και παραθύρου παραλείπεται, το πλαίσιο στερεώνεται απευθείας στον τοίχο µε την παρεµβολή στεγανωτι-
κής µεµβράνης. 

1121.3.11 Αρµοί 
α. Οι αρµοί των παραθύρων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα µε τη θέση τους και αντιµετωπίζονται 

ανάλογα: 

- µεταξύ κάσσας και οικοδοµικού ανοίγµατος 

- µεταξύ κάσσας και φύλλων  

- µεταξύ υαλοπινάκων ή αδιαφανών στοιχείων πλήρωσης και σκελετού φύλλου 
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- µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της κάσσας ή των φύλλων. 
β. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου δεν χρησιµοποιείται πρόσθετο σφράγισµα. Οι διατοµές θα εφαρµόζουν από-

λυτα µεταξύ τους σε κάθε εµφανή ένωση. Κατ’ εξαίρεση, σε σηµεία που δεν διακρίνονται, επιτρέπεται η 
χρήση σιλικόνης. Η χρήση σιλικόνης ή ελαστικού αυτοκόλλητου παρεµβύσµατος είναι απαραίτητη στην έ-
νωση του οδηγού κύλισης µε τον ορθοστάτη (µπόι) της κάσσας, στην περίπτωση συρόµενων κουφωµάτων. 

γ. Μεταξύ κασσών και σκελετού φύλλων ή µεταξύ σκελετών των κινητών φύλλων τοποθετούνται: 

- Για τα ανοιγόµενα κουφώµατα: ελαστικά παρεµβύσµατα ποιότητας θαλάσσης από νεοπρέν ή αιθυλέ-
νιο, προπυλένιο και τερπολυµέριο (Ε.Π.Τ.) ή αιθυλένιο, προπυλένιο και διένιο µονοµερές (Α.Π.∆.Μ.) 
που αντέχουν σε θερµοκρασίες από -40°C ως +100°C. Τα παρεµβύσµατα τοποθετούνται απαραίτητα 
στο κινούµενο τµήµα των κουφωµάτων. 

- Για τα συρόµενα κουφώµατα: ψήκτρες (βουρτσάκια) πολυπροπυλενίου µε δυνατότητα παραµόρφωσης 
µέχρι 25% που τοποθετούνται στα κινητά ή σταθερά τµήµατα του κουφώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των ψηκτρών όταν φθείρονται. 

δ. Στους αρµούς µεταξύ κασσών και σκελετών φύλλων τοποθετείται ειδικό εξάρτηµα που εµποδίζει την εισχώ-
ρηση βροχής και αέρα, το οποίο είναι ένα µικρό µεταλλικό έλασµα που προσαρµόζεται στο φύλλο ή απλά 
µια κατάλληλη νεύρωση της διατοµής του φύλλου. Πρέπει επίσης να υπάρχει µεταξύ φύλλου και πλαισίου 
διάκενο, που επιβραδύνει την ταχύτητα του αέρα, συγκεντρώνει το νερό που εισχωρεί µεταξύ φύλλου και 
πλαισίου, το οδηγεί σε λεπτά κεκλιµένα κανάλια απορροής στο κάτω µέρος του πλαισίου, τα οποία το διώ-
χνουν προς το εξωτερικό του κουφώµατος. Τα σηµεία στα οποία εφάπτονται το πλαίσιο και το φύλλο θα 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σε ολόκληρο το κούφωµα. Το στεγανωτικό υλικό τοποθετείται συνήθως στο 
εσωτερικό άκρο του διάκενου και πρέπει να είναι ανθεκτικό στις συνεχείς καταπονήσεις και να µπορεί να α-
ντικατασταθεί όταν χάσει την ελαστικότητα του. 

ε. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και µαρµάρου ή σοβά ή άλλου οικοδοµικού στοιχείου ο αρµός πληρούται µε 
πολυουρεθάνη ενός ή δύο συστατικών.  

στ. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και υαλοπινάκων η πλήρωση του αρµού γίνεται µε ελαστικά παρεµβύσµατα. 
ζ. Για τα συρόµενα κουφώµατα ενδείκνυται η τοποθέτηση µηχανισµού GU που επιτρέπει να ανασηκώνεται 

ελαφρά το κινητό φύλλο, αλλά στο τέλος της διαδροµή να κατεβαίνει µε χειρολαβή ή µοχλό και να εµποδίζει 
τη διείσδυση νερού, αέρα, σκόνης κτλ. 

1121.3.12  Τοποθέτηση και Λειτουργία 
α. Επί των διαµορφωµένων ανοιγµάτων τοποθετείται η ψευδόκασσα και επ΄ αυτής στερεώνεται η κάσσα του 

κουφώµατος. Η µεταξύ τους στερέωση γίνεται µε κοχλίες µη ορατούς. Οι συνήθεις σιδηρές κάσσες στερεώ-
νονται είτε µε ηλεκτροκόλληση, αν το βάρος των θυρόφυλλων είναι 30 kg – 45 kg ή βιδώνονται όταν τα θυ-
ρόφυλλα έχουν µεγαλύτερο βάρος και τοποθετούνται χωρίς ψευδόκασσες. 

β. Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για την τοποθέτηση ελαστικών παρεµβυσµάτων στις υποδοχές των κασσών. 
γ. Συρόµενα Υαλοστάσια 

- ρυθµίζεται η επιπεδότητα των οριζόντιων στοιχείων της κάσσας προκειµένου να τοποθετηθεί σωστά το 
σύστηµα κύλισης 

- η διαδροµή κάθε φύλλου είναι ανεξάρτητη του άλλου και καλύπτει όλο το µήκος 

- τα συρόµενα φύλλα τοποθετούνται συρταρωτά σε κατάλληλη φάση της συναρµολόγησης των διατο-
µών του υαλοστασίου. 

δ. Επειδή υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού στο εσωτερικό του κτιρίου λαµβάνονται µέτρα, ώστε το νερό να 
οδηγείται στο εξωτερικό µε κατάλληλο «νεροχύτη» σύµφωνα µε τα σχέδια και κατά τις εντολές και την έγκρι-
ση της Υπηρεσίας. 

1121.3.13 Συντήρηση και Προστασία  

1121.3.13.1 Γενικά  
α. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία όλες οι κατασκευές κουφω-

µάτων συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων δεν απαιτούν συντήρηση. Κατά την περίοδο 



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 - Κουφώµατα 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1120.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EP8/TD-D-1120.0 Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 12 από 28 Έκδοση : 0 

 

αυτή τα εξαρτήµατα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους (µηχανική αντοχή, φυσική και χηµική σταθερότη-
τα) χωρίς την ανάγκη συντήρησης. 

β. Πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευών ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρες Εγχειρίδιο Συ-
ντηρήσεως για χρήση του Κυρίου του Έργου. Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως περιλαµβάνει υποδείξεις για τη 
συντήρηση όλων των τµηµάτων των κουφωµάτων και των πετασµάτων υαλοστασίων τόσο εσωτερικά όσο 
και εξωτερικά, των σφραγιστικών υλικών, για τη λίπανση των µεντεσέδων και των άλλων µηχανισµών κα-
θώς και για τις αντίστοιχες περιόδους συντήρησης. 

γ. Τα εξαρτήµατα, οι µηχανισµοί και ο εξοπλισµός των κουφωµάτων πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η συντήρηση τους από το εσωτερικό, χωρίς να προκαλείται ενόχληση στους 
χώρους στους οποίους είναι εγκατεστηµένα. 

δ. Οι θύρες, τα παράθυρα και οι λοιπές κατασκευές θα προστατεύονται µέχρι την παράδοση στον Κύριο του 
Έργου, οπότε και θα αφαιρούνται τα συστήµατα «κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής» και θα 
αντικαθίστανται µε τα µόνιµα συστήµατα. Ο Ανάδοχος παραδίδει τα κλειδιά στην Υπηρεσία µαζί µε ένα ε-
γκεκριµένο µόνιµο σύστηµα σήµανσης και αναγνώρισης των κλειδιών. 

1121.3.13.2 Κουφώµατα Αλουµινίου  
α. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε τα κουφώµατα από αλουµίνιο να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα υλικά 

που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εµφάνιση και στην αντοχή τους (µόλυβδος, ασβέστης κτλ.). 
Η επαφή αλουµινίου  - χάλυβα αποφεύγεται, γιατί το αλουµίνιο διαβρώνεται επικίνδυνα (σε υγρούς χώρους 
ή παραθαλάσσιο περιβάλλον). Επιβάλλεται η αποµόνωση των δύο µετάλλων µε την παρεµβολή κατάλλη-
λου υλικού (πίσσα, ξύλο, πλαστικό κτλ). Οµοίως πρέπει να αποφεύγεται η επαφή αλουµινίου – χαλκού και 
αλουµινίου – µολύβδου. 

β. Οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων αλουµινίου επικαλύπτονται µε κατάλληλο υλικό για την προστασία 
του αλουµινίου από κονιάµατα, χρώµατα και οτιδήποτε άλλο. Η προστατευτική αυτή επικάλυψη θα αφαιρεί-
ται από τον Ανάδοχο µετά το τέλος όλων αυτών των εργασιών στο χώρο του κτιρίου. 

1121.3.14  Επιδιορθώσεις, Ρυθµίσεις, Καθαρισµός 
α. Εξαρτήµατα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή ζηµιές καθώς και κατασκευές που έχουν υποστεί παρα-

µόρφωση, θα αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
β. Επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται σε τυχόν ελαττωµατικές ευθυγραµµίσεις εκτεθειµένων διακοσµητικών ή 

ενισχυτικών διατοµών. Οι θύρες και τα εξαρτήµατα ρυθµίζονται για οµαλή περιστροφή και λειτουργία.  
γ. Τυχόν ακάθαρτες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων µετά την εγκατάσταση θα καθαρίζονται µε δαπάνες 

του Αναδόχου. Στις ακόλουθες περιπτώσεις θα αφαιρούνται και θα αντικαθιστώνται οι εξής κατασκευές: 

- λερωµένες σε βαθµό που δεν µπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά 

- όσες έχουν υποστεί βλάβες. 

1121.4 Έλεγχοι  

1121.4.1 Γενικά  
α. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των εργα-

σιών στους χώρους κατασκευής των κουφωµάτων. 
β. Τα κουφώµατα κρίνονται απορριπτέα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν η κατασκευή τους δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγί-
ες της Υπηρεσίας 

- όταν δεν φέρoυν τα εξαρτήµατα που προδιαγράφονται ή υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια ε-
ταιρία 

- όταν η λειτουργία τους δεν είναι οµαλή, αθόρυβη και απαλλαγµένη από κάθε άλλο ελάττωµα 

- όταν δεν έχουν την απαραίτητη επιπεδότητα, κατακορυφότητα και τα σωστά τελειώµατα 

- όταν οι υαλοπίνακες δεν είναι σωστά στερεωµένοι στα υαλοστάσια και δεν έχουν τοποθετηθεί τα κα-
τάλληλα παρεµβύσµατα 
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- όταν δεν πληρούν τις απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης κτλ. 
γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να αποκαταστήσει το κούφωµα στην περίπτωση που αυτό 

κριθεί απορριπτέο µε τη χρήση νέων υλικών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, χωρίς την απαίτηση επιπλέον απο-
ζηµίωσης. 

1121.4.2 Κουφώµατα Αλουµινίου 
Εκτός από τους προαναφερθέντες γενικούς ελέγχους, όσον αφορά στα κουφώµατα από αλουµίνιο, ελέγχονται τα 
ακόλουθα: 
α. Αν ο Ανάδοχος έχει χρησιµοποιήσει τη σωστή διατοµή αλουµινίου (που απεικονίζεται στα κατασκευαστικά 

σχέδια). 
β. Αν η ηλεκτροστατική βαφή ή η ανοδίωση έχει τον προδιαγεγραµµένο χρωµατισµό και πάχος. 
γ. Αν οι συναρµογές 45° µε τα ειδικά θερµοµονωτικά τεµάχια στις γωνίες είναι σωστές. 
δ. Αν τα ελαστικά παρεµβύσµατα που εξασφαλίζουν την απορροή των οµβρίων προς τα έξω έχουν τοποθετη-

θεί σωστά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας και αν έχουν διαµορφωθεί «οπές νερο-
χύτη» στα κατωκάσσια. Οι θέσεις αυτές θα µονωθούν µε θειόκολλα ή ειδικού τύπου σιλικόνη. 

ε. Αν για την ανάρτηση των περιστρεφόµενων φύλλων έχουν χρησιµοποιηθεί τα κατάλληλα εξαρτήµατα (προ-
διαγραφών της κατασκευάστριας εταιρίας) για την αποφυγή των κρεµασµάτων των φύλλων. 

στ. Αν µεταξύ των συρόµενων φύλλων και περιµετρικών κάσσων του αλουµινίου έχει τοποθετηθεί επαρκής α-
ριθµός κατάλληλων ψηκτρών, που στερεώνονται στα άκρα τους µε σιλικόνη, ώστε να αποφεύγεται η κύλιση 
κατά την µετακίνηση των φύλλων. 

ζ. Αν τα συστήµατα κυλίσεως των συρτών φύλλων αλουµινίου (διπλά µε ρυθµιζόµενα και αυτολιπαινόµενα 
ρουλεµάν) επικαλύπτονται από κατάλληλο πλαστικό που εξασφαλίζει τα αλουµίνια από τις τριβές και το θό-
ρυβο της κύλισης. 

1121.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή κουφωµάτων 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 στερέωσης, 
µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντή-
ρηση των εργασιών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 

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

- η προετοιµασία και ο καθαρισµός των θέσεων τοποθέτησης  

- η προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση θυρόφυλλων, εξώφυλλων, τµηµάτων κασσών, πλαισίων, 
ψευδόκασσων, υαλοπινάκων κτλ 

- η προµήθεια και τοποθέτηση των υλικών στερέωσης, συγκολλητικών ουσιών, σιλικόνης, παρεµβυσµά-
των, άλλων υλικών πλήρωσης αρµών, τα βοηθητικά υλικά τοποθέτησης υαλοπινάκων κτλ 

- η κοπή και επεξεργασία των διατοµών των κασσών, ψευδόκασσων κτλ 
γ. Η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγ-

χων 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 κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί (αντίβαρα, τροχαλίες, µηχανισµοί κλεισίµατος, σύρτες, 

ειδικές χειρολαβές, στροφείς, κλειδιά ή φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ) δεν περιλαµβάνονται στις 
δαπάνες των κουφωµάτων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Τιµολόγιο. 
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ζ. Ειδικά στην περίπτωση που το υαλοστάσιο τοποθετείται σε ανεπίχριστη επιφάνεια σκυροδέµατος, στην τιµή 
µονάδος περιλαµβάνεται και η δαπάνη της ειδικής µαστίχης για τη στεγάνωση του αρµού και η προµήθεια 
και τοποθέτηση αρµοκάλυπτρου από αλουµίνιο. 

η. 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. 

1121.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης κουφωµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²)  πλή-

ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία κουφώµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.Η επιφάνεια επιµέτρησης ορίζεται από το ακρότατο 
περίγραµµα της κάσσας. Για τα καµπύλα κουφώµατα, η επιφάνεια του κουφώµατος ορίζεται από το ελάχι-
στο ορθογώνιο που περιγράφεται στο τετράξυλο του κουφώµατος. 

β. Για τα κουφώµατα µε επιφάνεια µικρότερη από 1 m2, γίνεται προσαύξηση της επιφάνειας τους. Η συνολική 
επιφάνεια που προκύπτει αποτελεί την «πληρωτέα» επιφάνεια του κουφώµατος και ορίζεται ως η επιφάνεια 
του ακρότατου περιγράµµατος του τετράξυλου προσαυξηµένη κατά 100%, µε µέγιστη τιµή 1 m2.  

γ. Ειδικά για τις εξωστόθυρες και τις λοιπές θύρες, ως κάτω γραµµή του τετράξυλου ορίζεται αυτή της χαµηλό-
τερης στάθµης του θυρόφυλλου. 

δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε είδη κιγκαλερίας, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονά-
δας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς, εκτός αν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά (βλ. και παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες»). 

ε. 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 κουφωµάτων. 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». 

 

1122. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1122.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων κουφωµάτων 

(θυρών και παραθύρων), καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµι-
κού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµ-
βατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Ως προς τα γενικά κριτήρια επιλογής των κουφωµάτων, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κουφώµατα 
Αλουµινίου». 

1122.2 Υλικά 

1122.2.1 Ξυλεία 
α. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι απόλυτα ξηρή, 

είτε φυσικά είτε τεχνητά. ∆εν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγµές, στρεβλώσεις, ανώµαλους ή αραιούς δακτυλί-
ους, έντονες χρωµατικές διαφορές ή άλλα ελαττώµατα. Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε 
επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. εντοιχισµένα ξύλινα στοιχεία, επενδύσεις τοίχων και εσωτερικές ε-
πικαλύψεις οροφών, εσωτερικές θύρες) η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 
6% - 10% ενώ για εξωτερικά ξύλινα στοιχεία σε συνεχή επαφή µε τον αέρα µεταξύ 10% - 15% σε σχέση µε 
το άνυδρο βάρος, εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από το εργοστάσιο παραγωγής των ξύλινων τε-
µαχίων. Η Υπηρεσία δικαιούται να διεξάγει έλεγχο της περιεκτικότητας των ξύλων σε υγρασία. 

β. Η ποιότητα της ξυλείας και των παραγώγων προϊόντων της ελέγχεται µε βάση τα πιστοποιητικά ποιότητας 
που προσκοµίζει ο Ανάδοχος και πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του άρθρου «∆οµική Ξυλεία» του παρό-
ντος. Ειδικά για την ξυλεία που χρησιµοποιείται για κουφώµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 942.  
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γ. Τα υπόλοιπα πρότυπα που ισχύουν για την ξυλεία κουφωµάτων είναι τα ακόλουθα: 
Πίνακας 1122.2.1: Ξυλεία Κουφωµάτων 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Ξύλινα προφίλ για παράθυρα και συρόµενα παράθυρα: ∆ια-
στάσεις, Ποιοτικές Απαιτήσεις, Βασικές αρχές 

DIN 68121 

2 Επίπεδες θύρες (χωρίς ταµπλάδες κτλ) – Ορισµοί, προτιµώµε-
νες διαστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικών θυρών 

DΙΝ 68706 - 1 

3 ∆ιατοµές από ξυλεία κωνοφόρων DIN 4071-1, 4072, 4073 - 1 

1122.2.2 Συνδετικά Υλικά, Κόλλες 
α. Όλες οι κόλλες και τα εξαρτήµατα σύνδεσης (βίδες, µπουλόνια, τζινέτια, κτλ.) πρέπει να είναι της καλύτερης 

ποιότητας και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Πρέπει επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή των κουφωµάτων. 

β Τα είδη κόλλας που θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται από τα Συµβατικά Τεύχη και πρέπει να είναι κατάλληλες 
για το είδος κατασκευής που προορίζονται, δηλαδή: 

- κατασκευές εσωτερικών χώρων 

- κατασκευές εξωτερικών υγρών χώρων 

- κατασκευές εξωτερικών υπαιθρίων χώρων στεγασµένων ή όχι 

- πρεσσάρισµα - κολλήσεις παράγωγων ξύλου µε φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) 

- κολλήσεις πλαστικών ή ελαστικών φύλλων σε ξύλινες επιφάνειες. 
γ. Οι κόλλες χρησιµοποιούνται κατά τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής. Τα δοχεία που προσκο-

µίζονται στο εργοτάξιο θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες και αεροστεγή. Για τη διάστρωση χρησιµοποιού-
νται ειδικά πινέλα µε φυτικές τρίχες. 

δ. Για τις εξωτερικές, προφυλαγµένες από τις καιρικές συνθήκες, κατασκευές και για τις εσωτερικές σε υγρό 
περιβάλλον (µε πιθανότητα υπέρβασης του ποσοστού υγρασίας πάνω από 18%) πρέπει να χρησιµοποιού-
νται ανθεκτικές σε υγρασία κόλλες. 

ε. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης θα προστατεύονται από τη διάβρωση. 
στ. Η ταξινόµηση των θερµοπλαστικών κολλών για ξύλινα κουφώµατα γίνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 204, ενώ οι µέθο-

δοι δοκιµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 205. 

1122.2.3 Εξαρτήµατα 
α. Ο Ανάδοχος ετοιµάζει πλήρη κατάλογο εξαρτηµάτων, µορφής εγκεκριµένης από την Υπηρεσία, ο οποίος θα 

περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- ονοµασία του εργοστασίου παραγωγής των εξαρτηµάτων 

- κωδικό 

- υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 

- τελειώµατα 

- άλλες σχετικές πληροφορίες. 
β. Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιαδήποτε εξαρτήµατα, πρέπει να υποβάλλει και να λάβει έγκριση από την 

Υπηρεσία σχετικά µε το σχεδιασµό των προτεινοµένων εξαρτηµάτων και ιδίως την προσαρµοστικότητα και 
τη φύση του συστήµατος κλειδαριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 

γ. Επί πλέον ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα: 

- 3 αντίγραφα του καταλόγου εξαρτηµάτων 

- 3 αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή 

- 3 αντίγραφα των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής 
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- λεπτοµέρειες προτεινοµένων δοκιµών για κάθε εξάρτηµα 

- προτάσεις για σύστηµα κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής. 
δ. Όλες οι µετρήσεις για τις θύρες και τα χωρίσµατα θα λαµβάνονται από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Οι 

παραγγελίες υλικών θα γίνονται βάσει πραγµατικών µεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα σχέδια. 
ε. Γενικά, για όσα εξαρτήµατα δεν αναγράφονται ποιότητα, τύπος ή εργοστάσιο παραγωγής στη µελέτη, θα 

ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία. Όλα τα εξαρτήµατα των ξύλινων κατασκευών (σιδηρικά) στερεώνονται 
µε κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) κατάλληλου µεγέθους, τοποθετούµενοι κάθετα προς την επιφάνεια του ε-
ξαρτήµατος. Απαγορεύεται η στερέωση οποιουδήποτε σιδηρού εξαρτήµατος επί των ξύλινων κατασκευών 
µε ήλους (καρφιά). 

στ. Η ανάρτηση των φύλλων γίνεται µε ορειχάλκινους στροφείς (µεντεσέδες), τύπου πορταδέλλας. Τα εξαρτή-
µατα ανάρτησης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

1122.2.4 Κάσσες 
α. Το πλαίσιο των ξύλινων εξωτερικών θυρών (κάσσα) αποτελείται από 3 ξύλινα καδρόνια (2 κατακόρυφα και 

1 οριζόντιο) διατοµής όπως φαίνεται στα σχέδια και τουλάχιστον 7 cm x 7 cm. Η κάσσα από τη µια πλευρά 
σε όλα τα σκέλη έχει «φυλλοδόχο εκτοµή» (πατούρα) βάθους 1 cm για την υποδοχή των φύλλων της θύρας. 

β. Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από καδρόνια γίνεται µε εντορµίες (µόρσα) ενισχυµένες µε κόλλα και 
καβίλιες, δηλαδή κατασκευάζεται προεξοχή στη µία διατοµή που εφαρµόζει στην αντίστοιχη οπή του άλλου. 
Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από σανίδες γίνεται µε οδόντωση είτε ορθογωνική, είτε τραπεζοειδή. 

γ.  Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο µε δύο τρόπους: 

- είτε µε 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάµες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε χελιδονοουρά) σε κάθε 
κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά 
στον τοίχο µε τσιµεντοκονίαµα 

- είτε µε 6 τεµάχια καδρονιών(τάκοι) διατοµής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που πακτώνο-
νται στον τοίχο µε γυψοκονίαµα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς µε καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυ-
θίζονται στο ξύλο, ώστε να µη διακρίνονται µετά το χρωµατισµό. 

δ. Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται µε το νήµα της στάθµης και κατά το µέτωπο και κατά το πάχος του 
τοίχου. 

ε. Οι µεταλλικές κάσσες θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm σύµφωνα µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια. Κάθε ορθοστάτης της κάσσας έχει 3 καθ’ ύψος εγκάρσιες εσωτερικές ενισχύσεις σε 
συνδυασµό µε αγκύρια διατοµής 30 mm x 2 mm και θα έχουν τουλάχιστον 3 στροφές. 

1122.2.5 Θυρόφυλλα 
α. Τα εσωτερικά θυρόφυλλα κατασκευάζονται από πλαίσια Σουηδικής ξυλείας πεύκου διατοµής 90 mm x 45 

mm. Το εσωτερικό του θυρόφυλλου µπορεί να κατασκευαστεί: 

- από οριζόντια ή σταυροειδή πηχάκια πλάτους 12 mm, των οποίων τα κενά δεν πρέπει να είναι µεγαλύ-
τερα των 50 mm 

- από ενισχυµένες µοριοσανίδες MDF πλήρεις ή µετά κενών 

- από συµπαγή Σουηδική ξυλεία πεύκου ή παρεµφερούς ξυλείας 
β. Τα φύλλα αυτά επικαλύπτονται από µονοκόµµατα κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 5 mm ή µονοκόµµατα 

φύλλα MDF ελάχιστου πάχους 6 mm. Η επένδυση των φύλλων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου και 
εφόσον προβλέπεται µπορεί να είναι είτε από καπλαµά πολυτελούς ξυλείας ή από φορµάικα, σύµφωνα µε 
τη µελέτη. 

γ. Τα θυρόφυλλα που προορίζονται για λουστράρισµα ή χρωµατισµό παραδίδονται µε τις επιφάνειες τους 
λειασµένες µε υαλόχαρτο Νο 0. 

1122.2.6 Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου 
Οι κατηγορίες των σύνθετων κουφωµάτων αλουµινίου  - ξύλου είναι οι ακόλουθες: 
α. Ξύλινα κουφώµατα µε εξωτερική επένδυση λεπτού φύλλου αλουµινίου, το οποίο δεν συµµετέχει στη µηχανι-

κή αντοχή του κουφώµατος, αλλά κυρίως προστατεύει το ξύλο από τις καιρικές συνθήκες. 
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β. Κουφώµατα αλουµινίου µε εσωτερική ξύλινη επένδυση, που καλύπτει τα σταθερά όσο και κινητά µέρη του 
κουφώµατος από την εσωτερική πλευρά, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών και να βελτιώ-
νεται η εµφάνιση του κουφώµατος. 

γ. Ξύλινα κουφώµατα µε ενσωµατωµένη ενίσχυση από ράβδους αλουµινίου, που αυξάνει την αντοχή και την 
ακαµψία του κουφώµατος και επιτρέπει την κατασκευή κουφωµάτων µε περιορισµένη διατοµή. 

δ. Κουφώµατα, που όλα τα µέρη τους αποτελούνται από σύνθετες διατοµές µε εξωτερικό τµήµα από αλουµίνιο 
και εσωτερικό τµήµα από ξύλο. Τα δύο τµήµατα της διατοµής συµµετέχουν εξίσου στην αντοχή του συνολι-
κού κουφώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, ώστε οι διατοµές να είναι ολόσωµες, ανθεκτικές µε 
οµοιόµορφη τεχνική συµπεριφορά και το ξύλινο τµήµα να µην επηρεάζεται από την υγρασία (να έχει αυξη-
µένη φυσική µονωτική ικανότητα). 

1122.3 Εκτέλεση εργασιών 

1122.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων υδατοστεγανότητας, αεροστεγανότητας και ηχοµόνωσης προβλέπο-

νται  

- παρεµβύσµατα µεταξύ των φύλλων, καθώς και µεταξύ φύλλων και πλαισίων 

- θειόκολλα για τη στεγάνωση των υαλοπινάκων 

- διογκωµένη πολυουρεθάνη µεταξύ τοίχου και πλαισίου σε όλο το πλάτος και ύψος του πλαισίου, θειό-
κολλα για την κάλυψη της πολυουρεθάνης 

- ξύλινα πηχάκια εξωτερικής προστασίας 

- ειδικός µηχανισµός πλήρους στεγανοποίησης τύπου Althmer-Maiko ή παρεµφερής. 
β. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προ-

µηθεύεται τα προκατασκευασµένα στοιχεία από εγκεκριµένες από την Υπηρεσία εταιρείες, τουλάχιστον δε-
καετούς πείρας σε αυτό τον τοµέα. 

γ. Η τοποθέτηση των θυρών, των φύλλων και παρόµοιων προκατασκευασµένων στοιχείων ξυλουργικής δεν 
θα γίνεται πριν στεγνώσουν και οι επιχρίσεις. 

δ. Θύρες που µπορούν να φθαρούν λόγω υγρασίας, πρέπει να αποθηκεύονται, να τοποθετούνται και να δια-
τηρούνται σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται µεταξύ 5°C και 35°C και σε σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 
65%. Σύντοµοι περίοδοι σχετικής υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70%. 

ε. Οι θύρες θα πρέπει να στηρίζονται έτσι, ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε ευκολία χωρίς να τρίβονται επά-
νω στις κάσσες ακόµα και µετά την βαφή. Τα φύλλα στις δίφυλλες θύρες δεν θα εφάπτονται µεταξύ τους. Η 
απόσταση µεταξύ των δύο φύλλων θα είναι περίπου 2 mm και να παραµένει η ίδια σε όλο το ύψος της θύ-
ρας. Το διάκενο των δύο φύλλων είτε καλύπτεται µε ειδικό αρµοκάλυπτρο είτε αυτοκαλύπτεται από την ειδι-
κή µορφή του σόκορου σε κάθε φύλλο. 

στ. Οι συνδέσεις µεταξύ των ξύλων του πλαισίου θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να επιτρέπουν τις συστολο-
διαστολές του ξύλου σε µεταβολές της υγρασίας του αέρα, χωρίς οι ίδιες να καταπονούνται. 

ζ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αδιάβροχη προστασία καθώς και στην προετοιµασία (εµποτισµό) για την 
πρόληψη σήψης, µυκήτων κτλ των εξωτερικών θυρών εισόδου. Τα περισσότερα των εξωτερικών κουφωµά-
των κατασκευάζονται µε κατακόρυφες ή οριζόντιες λωρίδες ή ταµπλαδωτά. Για την ενίσχυση της αντοχής 
και της πυροπροστασία τους τοποθετείται ενδιάµεσα στις λωρίδες ένα φύλλο τσιµεντοσανίδας κατάλληλου 
πάχους. 

η. Ο Ανάδοχος υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και έντυπο υλικό του κατα-
σκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συστήµατα κουφωµάτων, τον τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτοµέ-
ρειες για τις προτεινόµενες κατασκευές. Παραδίδει επίσης δείγµατα κάθε τύπου θύρας και κουφώµατος συ-
ναρµολογηµένα σε κατάλληλη µεταλλική κάσσα. Όλες οι κατασκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
σχετικά µε την πυραντίσταση και την µονωτική ικανότητα, οι οποίες θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του 
έργου. 

1122.3.2 Ανοχές  
• Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καµία απόκλιση. 
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• Πάχος φύλλων: από − 5% ως + 10%. 
• ∆ιαστάσεις διατοµών: ± 2 mm. 
• ∆ιάκενο µεταξύ φύλλων και δαπέδου: 3 mm - 4 mm. 
• ∆ιάκενο µεταξύ κασσών και φύλλων µετά την βαφή 1,5 mm - 2 mm. 
• Τα φύλλα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση. 
• Οι πλακέτες των κλειδαριών µε τα σόκορα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα. 
• Η υγρασία ξύλων θα έχει απόκλιση ± 3 % από τα οριζόµενα στο παρόν και στα Συµβατικά Τεύχη. 
• Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα αέρος) µε 

ανοχή στην κατακορυφότητα 1 mm για όλο το ύψος θυρόφυλλων. 
• Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια  2 mm 

ανά 4 m. 

1122.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση 
α. Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 
β. Τα εξαρτήµατα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε προστατευτικό ανθεκτικό χαρτί και τοποθε-

τηµένα σε συσκευασίες µε ενδεικτική ταµπέλα. 
γ. Ο Ανάδοχος παραδίδει κλειδωνόµενα ερµάρια για τη φύλαξη των κλειδιών µε σύστηµα ασφαλείας, για κάθε 

κτίριο και για ορισµένες περιοχές κάθε κτιρίου κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1122.3.4 Ταµπλαδωτές Θύρες 
α. Τα φύλλα των ταµπλαδωτών θυρών αποτελούνται από τον σκελετό, την επένδυση και το περιθώριο. Ο σκε-

λετός των φύλλων (πλαίσιο, τελάρο) αποτελείται από τα κατακόρυφα στοιχεία (µπόγια, ορθόξυλα) και από 
τα οριζόντια (τραβέρσες). Η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µε µόρσο και ενισχύεται µε κόλλα. Όλα τα στοιχεία 
εκτός από την κάτω τραβέρσα έχουν διατοµή 45 mm x 50 mm. Η κάτω τραβέρσα, η οποία καταπονείται πε-
ρισσότερο, έχει µεγαλύτερο ύψος και αποτελείται από δύο τραβέρσες (η άνω διατοµής 45 mm x 80 mm και 
η κάτω διατοµής 45 mm x 90 mm), που συνδέονται µε πλάκα αντικολλητής ξυλείας επενδυµένη µε κόντρα 
πλακέ. Η σύνδεση µεταξύ πλάκας και τραβέρσας γίνεται µε κόλλα και γκινισιές. 

β. Η κάσσα της θύρας έχει πάχος 45 mm και δεν έρχεται σε απόλυτη επαφή µε τους λαµπάδες (παραστάδες) 
και το υπέρθυρο (πρέκι). Αφήνεται διάκενο (αέρας) περίπου 1 cm. 

γ. Οι ταµπλάδες είναι από φύλλα κόντρα πλακέ ή µοριοσανίδων, έχουν πάχος τουλάχιστον 5mm και τοποθε-
τούνται στις εσοχές (γκινισιές) του σκελετού του θυρόφυλλου σε βάθος 1,2 cm – 1,5 cm. Η γκινισιά θα έχει 
λίγο µεγαλύτερο βάθος, ώστε να αφήνεται διάκενο (αέρας), ώστε να επιτρέπει στον ταµπλά να κινείται σε 
συστολοδιαστολές. 

δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται, ώστε οι κλειδαριές να µην τοποθετούνται στη συναρµογή τραβέρσας – ορθοστά-
τη, ώστε να µην αποκόπτεται το µόρσο και µειώνεται η αντοχή στο σηµείο αυτό. 

ε. Ο αρµός µεταξύ κάσσας – επιχρίσµατος καλύπτεται µε ξύλινο αρµοκάλυπτρο (περβάζι), που έχει πάχος 1 
cm – 1,5 cm και πλάτος τουλάχιστον 5 cm. Τα αρµοκάλυπτρα καρφώνονται µε ψιλές καρφοβελόνες πάντοτε 
στην κάσσα, την οποία επικαλύπτουν κατά 1,5 cm περίπου. Τα περιθώρια του δαπέδου (σοβατεπιά) δεν θα 
προεξέχουν από τα περβάζια, αλλά θα τερµατίζουν σε αυτά στο ίδιο επίπεδο. 

1122.3.5 Υαλόθυρες 
α. Σε υαλόθυρες που αποτελούνται από πολλά φατνώµατα υαλοπινάκων, η στήριξη των ενδιάµεσων φατνω-

µάτων γίνεται µε την κατασκευή υαλοδόχων πήχεων (καΐτια), που φέρουν πατούρα στην ίδια πλευρά µε την 
πατούρα των στοιχείων του τελάρου. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στηριζόµενοι στην κάτω πλευρά τους 
από την πατούρα ενώ στις άλλες πλευρές αφήνεται αέρας και στερεώνονται µε βελόνες λεπτές και χωρίς 
κεφάλι (προκάκια). Κατόπιν καρφώνονται τα πηχάκια στερέωσης και τα τυχόν κενά συµπληρώνονται µε 
στόκο. 

β. Στις δίφυλλες, στρεπτές θύρες η κλειδαριά τοποθετείται στο κινητό φύλλο. Το άλλο φύλο (δευτερεύον) στε-
ρεώνεται µε δύο χωνευτούς ενσωµατωµένους σύρτες (έναν στην άνω και έναν στην κάτω τραβέρσα), ενώ ο 
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αρµός που σχηµατίζουν τα δύο φύλλα καλύπτεται από δύο πηχίσκους καλύψεως (µπινί) – έναν από κάθε 
πλευρά. 

γ. Τα φύλλα από απλά υαλοστάσια αποτελούνται από σκελετό πάχους 36 mm αν πρόκειται να χρησιµοποιη-
θούν απλοί υαλοπίνακες ή 46 mm, αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διπλοί υαλοπίνακες. 

1122.3.6 Πρεσσαριστές Θύρες  
α. Τα φύλλα των πρεσσαριστών θυρών αποτελούνται επίσης από σκελετό µε ορθόξυλα και τραβέρσες (βλ. 

ταµπλαδωτές θύρες). Αφού συναρµολογηθεί ο σκελετός, επικολλούνται (ένα σε κάθε όψη) µονοκόµµατα 
φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 5 mm ή µοριοσανίδα και στη συνέχεια τα φύλλα πρεσσάρονται µέχρι να σκλη-
ρυνθεί η κόλλα. Το φύλλο αυτό θα είναι µονοκόµµατο και σύµφωνο µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής. Πριν και µετά από την τοποθέτηση του υλικού, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το ελέγχει ως 
προς την ποιότητα, την αντοχή και τη µέθοδο τοποθέτησης του. 

β. Τα στοιχεία του σκελετού έχουν τελικό πάχος 3,5 cm. Τα ακραία στοιχεία του σκελετού έχουν πλάτος 7,5 cm 
– 10 cm, ενώ ενδιαµέσως τοποθετείται ορθογωνική ξύλινη εσχάρα µε λεπτές ξύλινες δοκίδες πάχους 1,5 cm 
και πλάτος όσο το πλάτος του σκελετού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κοιλότητες που µπορεί να δηµιουρ-
γήσει η επένδυση του φύλλου. Οι δοκίδες θα έχουν αξονική απόσταση περίπου 10 cm. Στις κυψέλες των 
δοκίδων τοποθετείται µόνωση µε οικοδοµικό πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 4 cm. 

γ. Το φύλλο περιβάλλεται από πήχη στερεωµένο µε εντορµία και γλωτίδα (γκινισιά) και κολληµένο µε κόλλα 
(περιθώριο), ο οποίος προστατεύει τις εγκάρσιες ακραίες επιφάνειες του φύλλου (σόκορα) από την φθορά ή 
την αποκόλληση των ακµών του. Πριν την σύνδεση µε το φύλλο ο πήχης θα έχει πλάτος λίγο µεγαλύτερο 
από το πάχος του φύλλου και θα εξοµοιώνεται µε αυτό µετά την προσκόλληση του. Ο πήχης θα είναι από 
σκληρή ξυλεία αρίστης ποιότητας. 

δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κάτω πλευρά του θυρόφυλλου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος φθοράς 
της, είτε λόγω εµπλοκής µε σκληρό αντικείµενο (καρφί κτλ), είτε λόγω υποκείµενης υγρασίας (νερό πλυσίµα-
τος δαπέδου κτλ). Το κενό µεταξύ των ανοιγµένων θυρόφυλλων και του δαπέδου πρέπει να είναι 2 mm - 4 
mm. ∆ιαφορετικά το ύψος του κενού στο κάτω µέρος της θύρας είναι ίσο µε το αναφερόµενο στον Πίνακα 
Κουφωµάτων. 

ε. Η κατασκευή των φύλλων πρεσσαριστών θυρών που φέρουν άνοιγµα για φεγγίτη ή περσίδες είναι όµοια µε 
εκείνη των πλήρως πρεσσαριστών φύλλων. 

στ. Στις πρεσσαριστές κατασκευές ρητά απαγορεύεται χρήση καρφιών ή βιδών έστω και προσωρινών. Υαλο-
στάσια σε τέτοια θυρόφυλλα κατασκευάζονται από οπλισµένους υαλοπίνακες 6,5 mm στερεωµένους µε χα-
λύβδινα πλαίσια ενώ το συνολικό πάχος φύλλου θα είναι 50 mm. 

1122.3.7 Παλινδροµικές Υαλόθυρες 
α. Τα φύλλα των θυρών αυτών ανοίγουν προς τα µέσα και προς τα έξω και επανέρχονται στη θέση τους όταν 

αφεθούν ελεύθερα (αλλέ ρετούρ). Μπορεί να είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες. 
β. Η κάσσα δεν έχει πατούρα αλλά προεξοχή 3 cm – 3,5 cm µε πλάτος ίσο µε αυτό του φύλλου. 
γ. Το κάθε φύλλο αναρτάται από 3 µηχανισµούς ανάρτησης (µεντεσέδες) που ο καθένας αποτελείται από 3 

ελάσµατα και 2 στροφείς µε ελατήρια. Το ένα από τα 2 ακραία ελάσµατα βιδώνεται στο πάχος της κάσσας 
και το άλλο στο πάχος του φύλλου χωνευτά, ενώ οι στροφείς ενώνονται µε το ενδιάµεσο έλασµα. 

δ. Η κάτω τραβέρσα του φύλλου αποτελείται από 3 τµήµατα διατοµής 45 mm x 70 mm το καθένα, που φέρουν 
γκινισιές στο µέσον της πλευρά που εφάπτονται. τα τµήµατα αυτά κολλούνται και τοποθετείται πηχίσκος 
(γκινισόπηχη) ανάµεσα στις γκινισιές κατά µήκος της σύνδεσης. Η τοποθέτηση του υαλοπίνακα γίνεται σε 
πατούρα στο πάνω µέρος της τραβέρσας. 

ε. Το ελάχιστο πάχος του υαλοπίνακα που τοποθετείται είναι 5 mm. 

1122.3.8 Συρόµενες (εσωτερικές) Θύρες 
α. Τα φύλλα των θυρών αυτών κινούνται στο κενό διπλού τοίχου µε ενδιάµεσο κενό και αναρτώνται από ράγα 

που στερεώνεται στο υπέρθυρο. Στη ράγα το φύλλο σύρεται µε ειδικό µηχανισµό, ο οποίος τοποθετείται 
στην κάτω πλευρά του ειδικά διαµορφωµένου υπέρθυρου. Φέρουσα κάσσα δεν υπάρχει σε αυτές τις θύρες, 
τοποθετείται όµως από τις δύο πλευρές του θυρόφυλλου ψευτόκασσα και περιθώριο που επενδύει το ά-
νοιγµα και περιορίζει το κενό κυλίσεως. 
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β.  Για το σταµάτηµα της κύλισης των φύλλων στην προκαθορισµένη θέση χρησιµοποιούνται τέρµατα (stop) µε 
κεφαλές από λάστιχο, τα οποία τοποθετούνται στο βάθος κάθε φωλιάς του τοίχου και στη ράγα. 

1122.3.9 Ραµποτέ θύρες  
α. Τα φύλλα των ραµποτέ θυρών αποτελούνται από 2 τµήµατα: 

- το πρώτο τµήµα (ταµπλαδωτό φύλλο) είναι από ανθυγρό MDF ή από τσιµεντοσανίδα ή άλλα είδη τα-
µπλάδων 

- το δεύτερο τµήµα (ραµποτέ) αποτελεί επένδυση µε σανίδωµα, πάχους περίπου 2 cm, του πρώτου και 
καρφώνεται µε εµφανείς διακοσµητικούς ήλους ή βιδώνεται µε βίδες στο σκελετό του πρώτου τµήµατος 

β. Τα θυρόφυλλα αυτά φέρουν ενισχυµένους στροφείς στερεώσεως λόγω του µεγάλου βάρους τους και είναι 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 

γ. Η κάσσα των θυρών αυτών είναι όµοια µε αυτή των ταµπλαδωτών θυρών, είναι πάντα από καδρόνι πάχους 
5 cm και τοποθετείται στην εσωτερική περασιά του τοίχου, ώστε να µην παγιδεύεται το νερό της βροχής 
στον αρµό µεταξύ αρµοκαλύπτρου (περβαζιού) και επιχρίσµατος. 

δ. Με τον τρόπο στερέωσης του σανιδώµατος αποφεύγεται η σύνδεση µε µόρσο και κόλλα. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται, ώστε ο αρµός µεταξύ των σανίδων να µην είναι ορατός. Το σανίδωµα στο κάτω µέρος 
καταλήγει σε τραβέρσα µε µεγάλο πλάτος και νεροχύτη για την απορροή των νερών. 

ε. Οι ταµπλάδες του ταµπλαδωτού φύλλου έρχονται στο ίδιο επίπεδο µε το σκελετό του φύλλου. 

1122.3.10  Πυράντοχες Θύρες  
α. Οι κάσσες είναι ίδιες µε αυτές των απλών πρεσσαριστών ξύλινων θυρών, αλλά φέρουν πατούρα τουλάχι-

στον 25 mm για το φύλλο. 
β. Τα φύλλα έχουν σκελετό από ξυλεία οξιάς. Το πλαίσιο αποτελείται από διατοµές 100 mm x 40 mm µε τρα-

βέρσα 165 mm x 40 mm στη µέση και δύο πήχεις 45 mm x 21 mm ο καθένας. Ο σκελετός αυτός φέρει υπο-
δοχές 9,5 mm x 25 mm, στις οποίες τοποθετούνται και βιδώνονται ανά 20 cm 4 πυράντοχες γυψοσανίδες 
πάχους 9,5 mm (2 στο άνω και 2 στο κάτω τµήµα). Εκατέρωθεν του φύλλου αυτού επικολλώνται µε ηλε-
κτρική πρέσα και ισχυρή ειδική κόλλα µονοκόµµατες πλάκες αµιαντοτσιµέντου 5 mm. Στις πλάκες αυτές µε 
την ίδια µέθοδο επικολλώνται κόντρα - πλακέ οκουµέ 3 mm και φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) ως εξωτε-
ρικό τελείωµα. 

γ. Όλα τα εξαρτήµατα θα έχουν αντίστοιχη αντοχή στη φωτιά, ενώ οι κλειδαριές και οι χειρολαβές θα είναι τύ-
που «µπάρας πανικού». Οι θύρες εφοδιάζονται µε κατάλληλο µηχανισµό αυτοµάτου κλεισίµατος σε περί-
πτωση συναγερµού πυρκαγιάς. 

δ. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της πυραντοχής του κουφώµατος από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

1122.3.11 Ηχοµονωτικές Θύρες  
α. Από άποψης ηχοµόνωσης οι θύρες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 1122.3.11 : Ηχοµονωτική Ικανότητα Θυρών 

# Κατηγορία Θύρας 
Ηχοµονωτική Ικανότητα 

[dB] 
1 2 3 

1 ελαφρές πρεσσαριστές  20 
2 βαριές ολόσωµες περαστές και ραµποτέ 25-32 
3 ακουστικές >40 
4 διπλές 35-40 

β. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της ηχοµονωτικής ικανότητας του κουφώµατος από αναγνωρισµένο και 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία εργαστήριο. 

γ. Οι αρµοί ανάµεσα στο φύλλο και στην κάσσα περιµετρικά ελαχιστοποιούνται σε 1mm – 2 mm, ενώ η ένωση 
κάσσας – τοίχου κατασκευάζεται αεροστεγής και πλήρης, ώστε να αποφεύγονται οι ηχογέφυρες. Οι συναρ-
µογές φύλου  - κάσσας, φύλλου – φύλλου και φύλλου – δαπέδου είναι αεροστεγείς και η κλειδαριά έχει κά-
λυµµα που ανοιγοκλείνει και περιβάλλεται από πάπλωµα ορυκτοβάµβακα και λαστιχένιο σφουγγάρι. 
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1122.3.12  Ξύλινα Παράθυρα  
α. Τα ξύλινα παράθυρα αποτελούνται από το πλαίσιο (τετράξυλο, κάσσα), το υαλοστάσιο και το εξώφυλλο. 
β. Οι κύριοι τύποι ξύλινων παραθύρων που κατασκευάζονται σήµερα είναι οι ακόλουθοι: 

- γαλλικός τύπος 

- γερµανικός τύπος  
γ. Το πλαίσιο αποτελείται από 2 ορθοστάτες (ποδαρικά), το ανώφλι (πανωκάσσι) και το κατώφλι (κατωκάσσι). 

Τα ποδαρικά έχουν δύο φυλλοδόχους εκτοµές, ώστε η εσωτερική να υποδέχεται το υαλοστάσιο και η εξω-
τερική το εξώφυλλο. Το κατωκάσσι έχει µόνο µια φυλλοδόχο εκτοµή που υποδέχεται το υαλοστάσιο, ενώ το 
εξωτερικό µέρος καλύπτεται από το εξώφυλλο και διαµορφώνεται έτσι ώστε τα νερά της βροχής να οδηγού-
νται έξω µέσω του νεροχύτη. Κατά µήκος του κατωκασσιού υπάρχει λούκι συγκράτησης του νερού που 
διεισδύει από το ανεµοβρόχι, το οποίο αποχετεύεται από δύο σωληνίσκους από µολύβι. Το κατωκάσσι έχει 
εγκοπή προς τα έξω για την υποδοχή της ποδιάς. Ο αρµός µαρµάρου – κατωκασσιού προστατεύεται µε αρ-
µοκάλυπτρο. 

δ. Το υαλοστάσιο αποτελείται από δύο φύλλα που αναρτώνται στην κάσσα µε ειδικά σίδερα ανάρτησης. Το 
κάθε φύλλο αποτελείται από πλαίσιο, το οποίο στο εξωτερικό µέρος φέρει υαλοδόχο εκτοµή, ώστε να υπο-
δέχεται τον υαλοπίνακα. Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται από ακέφαλα προκάκια και στόκο. Οι κάτω τρα-
βέρσες των 2 φύλλων του υαλοστασίου έχουν νεροχύτη, του οποίου το κάτω αυλάκι (ποταµός) πρέπει να 
βρίσκεται έξω από το κατώφλι. Η συναρµογή των µεσαίων ορθοστατών του υαλοστασίου γίνεται µε εντοµές 
ειδικής µορφής. Η στερέωση του υαλοστασίου γίνεται µε διπλό, σύνθετο, χωνευτό, κατακόρυφο σύρτη (γρύ-
λο). 

ε. Το εξώφυλλο (παντζούρι) των παραθύρων γαλλικού τύπου έχει τέσσερα φύλλα τα οποία συνδέονται ανά 
δύο µε µεντεσέδες που προσαρµόζονται στο έξω µέρος του φύλλου. Τα ακραία φύλλα αναρτώνται στην 
κάσσα µε γαλλικά σίδερα ανάρτησης. Το κάθε φύλλο αποτελείται από δύο ορθοστάτες και 3 τραβέρσες. Στα 
φατνώµατα τοποθετούνται περσίδες (φυλλαράκια), που προσαρµόζονται σε ειδικές εκτοµές των ορθοστα-
τών. Η στερέωση κατά το κλείσιµο των εξώφυλλων γίνεται µε ειδική κατακόρυφη ράβδο κυκλικής διατοµής 
(παντζουρόβεργα)µε αρθρωτή λαβή, η οποία συναρµόζεται σε εξέχοντα πείρο στο πανωκάσσι και σε ειδική 
φωλιά στο κατωκάσσι. 

στ. Το γερµανικό παράθυρο διαφέρει από το γαλλικό ως προς το εξώφυλλο, το οποίο αποτελείται από 2 φύλλα 
µε περσίδες, τα οποία στρέφονται  κατά το άνοιγµα τους µπροστά από την επιφάνεια του τοίχου µε ειδικούς 
στροφείς που εξέχουν από την κάσσα. Το κάθε φύλλο αποτελείται από περίµετρο ορθοστατών και τραβερ-
σών και φάτνωµα από περσίδες. Το µέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος παραθύρου αυτού του τύπου είναι 1,40 
m. 

1122.3.13 Εξωστόθυρες  
Οι κατασκευές της ενδιάµεσης τραβέρσας και της κάτω τραβέρσας των φύλλων των εξωστοθυρών µοιάζουν µε τις 
αντίστοιχες κατασκευές ταµπλαδωτών θυρών, ενώ η κατασκευή της άνω τραβέρσας έχει µορφή άνω τραβέρσας 
παραθύρου. Η κάτω τραβέρσα φέρει νεροχύτη µε πλατιά εντορµία και ποταµό από κάτω, ώστε τα νερά της βροχής 
να οδηγούνται προς τα έξω. Στο κατώφλι διαµορφώνονται λούκια και οπές απορροής όµοιες µε αυτές του κατω-
κασσιού των παραθύρων. Το κατώφλι αντικαθιστά το κλασσικό κατωκάσσι των παραθύρων. 

1122.3.14  Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου 
α. Η σύνδεση ξύλου και αλουµινίου στα κουφώµατα από σύνθετες διατοµές αλουµινίου – ξύλου γίνεται µε µια 

από τις ακόλουθες µεθόδους: 

- Σηµειακή αγκύρωση µε άγκιστρα, τα οποία µπορεί να είναι είτε ειδικές αιχµηρές προεξοχές του τµήµα-
τος αλουµινίου της διατοµής που εισχωρούν στο ξύλο µε συµπίεση, είτε πλαστικά µε κεφαλή σχήµατος 
Ταυ που βιδώνονται στο ξύλο ανά 15 cm – 30 cm, ώστε να προεξέχει η κεφαλή τους. Στο τµήµα αλου-
µινίου της διατοµής υπάρχει ειδική εγκοπή µέσα στην οποία εισέρχονται οι κεφαλές και στερεώνονται 
µε περιστροφή κατά το ¼ του κύκλου. 

- Σύνδεση µορφής κατά την οποία οι επιφάνειες αλουµινίου έχουν προεξοχές που εφαρµόζουν στις α-
ντίστοιχες εσοχές του ξύλινου τµήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στο µέγεθος των εσοχών του ξύλου, ώστε να επιτρέπονται µικρο-µετακινήσεις των προεξοχών του α-
λουµινίου στο εσωτερικό τους. 
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- Επικόλληση, κατά την οποία οι επιφάνειες επαφής των τµηµάτων αλουµινίου και ξύλου έχουν µικρές 
εσοχές. Ο κενός χώρος πληρούται µε συνθετικές ρητίνες, που χρησιµοποιούνται ως συγκολλητικό υλι-
κό. 

β. Για την αποφυγή παγίδευσης της υγρασίας στο εσωτερικό ξύλινο τµήµα της διατοµής, από τις επιφάνειες 
επαφής των δύο υλικών ή από το εσωτερικό του κτιρίου, διαµορφώνονται ειδικές εγκοπές αερισµού στο ξύ-
λινο τµήµα του κουφώµατος, κατά µήκος της επιφάνειας επαφής του µε το τµήµα αλουµινίου. Στην περί-
πτωση σύνδεσης µε σηµειακά άγκιστρα (βλ. προηγούµενο εδάφιο) ή σύνδεσης µορφής Ταυ, ως εγκοπή αε-
ρισµού λειτουργεί όλη η επιφάνεια επαφής των 2 τµηµάτων. Αποτελεσµατικότερη λύση αποτελεί η διαµόρ-
φωση νεροσταλλάκτη στο εσωτερικό του ξύλινου τµήµατος των κατακόρυφων στοιχείων του φύλλου του 
κουφώµατος, η οποία γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής των διατοµών µε την κατασκευή λεπτών οριζό-
ντιων οπών παράλληλων µε τη µεταλλική επένδυση, που απολήγουν µε κατάλληλες κλίσεις σε παράλληλη 
και εξωτερική εγκοπή της εγκοπής υποδοχής των υαλοπινάκων. 

γ. Οι υαλοπίνακες στερεώνονται σηµειακά στο κούφωµα µε ειδικά άγκιστρα. Οι διπλοί υαλοπίνακες χωρίζονται 
από το ξύλινο τµήµα της διατοµής µε τη βοήθεια µιας συνθετικής διατοµής. 

δ. Οι αρµοί του ξύλου σφραγίζονται µε µεταλλικούς συνδέσµους και αδιάβροχη κόλλα. 
ε. Στα σύνθετα κουφώµατα αλουµινίου – ξύλου πρέπει µεταξύ ξύλινου και αλουµινένιου πλαισίου να υπάρχει 

διάκενο αερισµού, το οποίο θα έχει οπές για την εξίσωση των πιέσεων υδρατµών µε την εξωτερική υγρασία 
του αέρα. 

στ. Τα πλαίσια αλουµινίου συνδέονται στις γωνίες µε µηχανικές συνδέσεις. 

1122.4 Έλεγχοι 
Εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο «’Έλεγχοι –Γενικά» του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου», 
διενεργούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι: 
α. Ο Ανάδοχος επιθεωρεί και εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων τοποθετούνται τα εξαρτήµατα και ενηµε-

ρώνει την Υπηρεσία για ενδεχόµενες ατέλειες ή µη ικανοποιητικές συνθήκες. ∆εν προχωρεί στις εργασίες 
τοποθέτησης θυρών, παρά µόνο αφού επιδιορθώσει  τις ατέλειες και λάβει τη σχετική έγκριση της Υπηρεσί-
ας. 

β. Οι συναρµογές οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι έντεχνες και να µην χρησιµοποιού-
νται καρφιά αλλά µε κόλλα και µόρσα (εντορµία). Τα νερά του ξύλου θα είναι πάντα παράλληλα µε το συ-
ναρµολογούµενο τεµάχιο. 

γ. Τα κουφώµατα πρέπει να είναι τελείως επίπεδα και όλες οι γωνίες ακριβώς 90° και για τις υποδοχές των 
υαλοπινάκων και των φύλλων. 

δ. Οι υποδοχές των υαλοπινάκων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί για το προβλεπόµενο πάχος τους και τα 
αρµοκάλυπτρα στήριξης τους να είναι από το ίδιο ξύλο. 

ε. Εξακριβώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούµενοι νεροσταλλάκτες και οι «οπές νεροχύτη» και εξα-
σφαλίζεται η σωστή απορροή των οµβρίων. 

στ.  Εξακριβώνεται και ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση µηχανισµών κλεισίµατος (π.χ. η τοποθέτηση του προ-
βλεπόµενου αριθµού µεντεσέδων). 

ζ. Ελέγχεται αν το πάχος των φύλλων και τα περιµετρικά πηχάκια είναι τα προβλεπόµενα. ελέγχεται επίσης η 
πυκνότητα του εσωτερικού σκελετού για τις πρεσσαριστές θύρες και το είδος των κυψελών. Η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωµα να αποκαλύψει το εσωτερικό θύρας σε µια γωνία της κατά 0,10 m2 για δειγµατοληπτικό έλεγχο. 

1122.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου» καθώς και το ακό-
λουθο εδάφιο: 
• Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαµβάνεται η φθορά και η αποµείωση της ξυλείας, εφόσον δεν ανα-

φέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. 
• Στην τιµή µονάδος ξύλινων θυρών ή παραθύρων, ανά κατηγορία κουφώµατος,  περιλαµβάνεται όλη η κατα-

σκευή και τοποθέτηση των κασσών, θυρόφυλλων, επενδύσεων, περσίδων, εξώφυλλων παραθύρων, η δια-
µόρφωση των υποδοχών, οι συγκολλητικές ουσίες, τα περβάζια κτλ. 
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1122.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου». 
 

1123. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1123.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών και εξωτερικών σιδηρών κου-

φωµάτων, θυρών πυρασφαλείας καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού 
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοι-
πα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτή-
µατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 

β. Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και την εκτέλεση εργασιών σιδηρών κατασκευών αναφέρονται στο 
άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές».  

1123.2 Υλικά 

1123.2.1 Σιδηρές Κάσσες  
α. Οι σιδηρές κάσσες θα αποτελούνται από στραντζαριστή λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm ή από προφίλ 

σιδήρου αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ελαττώµατα και ατέλειες. 
β. Οι κάσσες φέρουν περιµετρικά τα απαραίτητα τζινέτια στήριξης, 3 τζινέτια  σε κάθε ορθοστάτη και 2 στο πα-

νωκάσσι. Το πλαίσιο παραδίδεται στο εργοτάξιο απόλυτα ορθογωνισµένο µε κατάλληλη τραβέρσα και γω-
νιακές λάµες, σαν προσωρινά στοιχεία διατήρησης της σταθερότητας του σχήµατος, και προστατευµένο µε 
1 στρώση αντισκωριακού. 

1123.2.2 Θυρόφυλλα 
α. Οι θύρες αυτές θα είναι µονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόµενες ή συρόµενες, πτυσσόµενες κτλ. Τα φύλλα κα-

τασκευάζονται από κλειστές χαλύβδινες διατοµές πάχους 1,5 mm  και διαστάσεων 50 mm x 30 mm. Το 
πλαίσιο ενισχύεται µε οριζόντιες ενισχύσεις. Το πλαίσιο των φύλλων µεγάλων θυρών θα φέρει και διαγώνιες 
ενισχύσεις. 

β. Τα φύλλα επενδύονται µε λαµαρίνα πάχους 1,5 mm και από τις δύο πλευρές και πληρούνται, εφόσον δεν 
υπάρχουν απαιτήσεις ηχοµόνωσης, µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 30 kg/m3. Εφόσον προβλέπονται περσίδες, 
αυτές θα είναι χαλύβδινα ελάσµατα πάχους 3 mm. Στην περίπτωση που η επένδυση λαµαρίνας γίνεται µόνο 
από τη µία πλευρά το ελάχιστο πάχος της θα είναι 2 mm. 

δ. Οι µεγάλες πτυσσόµενες, συρόµενες κτλ θύρες, εκτός των άλλων εξαρτηµάτων, θα είναι εφοδιασµένες µε 
µηχανισµούς ανάρτησης και κύλισης βιοµηχανικού τύπου µε ρουλεµάν. 

ε. Ο χρωµατισµός θα γίνει όπως αναφέρεται στο άρθρο 400 «Χρωµατισµοί». 

1123.2.3 Θύρες Πυρασφαλείας 
α. Οι θύρες πυρασφάλειας, µονόφυλλες ή δίφυλλες θα έχουν την κλάση πυραντίστασης που προδιαγράφεται 

στα Συµβατικά Τεύχη και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου της πυραντοχής τους από αναγνω-
ρισµένα εργαστήρια. 

β. Η κάσσα της θύρας πυρασφαλείας, είναι από σιδηρό γαλβανισµένο προφίλ ελάχιστου πάχους 2 mm και 
φέρει ενσωµατωµένη αεροστεγή διογκούµενη θήκη πυροπροστασίας µε ειδικό µη σιλικονούχο λάστιχο.   

γ. Η θύρα πυρασφαλείας φέρει ανάµεσα στις γαλβανισµένες πλάκες κλειδαριά πυρασφαλείας, µηχανισµό µε 
υδραυλική ρύθµιση επαναφοράς, µηχανισµό προτεραιότητας (δίφυλλες θύρες), ειδική χειρολαβή για θύρες 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας και συστήµατα πανικού ευρείας χρήσεως. Οι γενικές απαιτήσεις για τα 
εξαρτήµατα των θυρών αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας».  

δ.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις των θυρών πυρασφαλείας συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: 

- ελάχιστο πάχος λαµαρίνας 1,5 mm 

- οι εσωτερικές ενισχύσεις θα είναι νευρώσεις ακαµψίας από λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm 
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- λιθοβάµβακα ως µονωτικό υλικό ειδικού βάρους 120 - 150 Kg/m3 

- µεντεσέδες: δύο τεµάχια / φύλλο Φ 30 µε ένσφαιρο τριβέα 

- καπνοστεγανότητα µε ειδική λωρίδα 16 mm x 12 mm καλυµµένη µε λαµαρίνα πάχους 0,5 mm, από 
θερµοδιογκούµενο υλικό 

- µεταλλική πινακίδα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το εργοστάσιο κατασκευής κτλ 

- πάχος θυρόφυλλου περίπου 53 mm 

- κλάση πυρανάσχεσης Τ - 60 (αναχαίτιση µετάδοσης κατά 60 min) 

- αστάρωµα βαφής µε διπλή στρώση χρωµικού ψευδαργύρου 
ε. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα για τις θύρες πυρασφαλείας: 

Πίνακας 1123.2.3: Πρότυπα Θυρών Πυρασφαλείας 
# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Ποιότητα λαµαρίνας DΚΡ DΙΝ 1016 
2 Ποιότητα γαλβανισµένης λαµαρίνας  DΙΝ 1541 
3 Έλεγχοι, πιστοποιητικά, δοκιµές υλικών DΙΝ 4101 
4 Έλεγχος και επιθεώρηση παραγωγής DIN 18200 
5 ∆ιάταξη για θύρες εξόδου διαφυγής χειριζόµενες µε µοχλό ή πιε-

ζόµενη πλάκα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   
ΕΛΟΤ ΕΝ 179 

6 ∆ιατάξεις εξόδων πανικού χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό - Απαι-
τήσεις και µέθοδοι δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1125 

7 Ρυθµιζόµενοι µη φέροντες µεντεσέδες για θύρες πυρασφάλειας DΙΝ 18262 
8 Μηχανισµοί  υδραυλικής ρύθµισης  και  επαναφοράς  µε  ηλεκτρο-

µαγνήτη συγκράτησης 
DΙΝ 18263 

9 Χειρολαβές πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας DΙΝ 18273 
10 ∆οκιµές πυραντίστασης για συναρµολογήσεις θυρών και ρολών: 

Θύρες και ρολά ελέγχου καπνού 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1634 -3 

11 ∆ιαστάσεις, ποιοτική λειτουργία και ποιότητα κατασκευής κλειδα-
ριών και συστηµάτων πανικού 

DΙΝ 18820 

1123.2.4 Εξαρτήµατα  
α. Οι γενικές απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας». Η 

Υπηρεσία δικαιούται  να απορρίπτει είδη κιγκαλερίας τα οποία προσκοµίζει ο Ανάδοχος, εφ' όσον αποδει-
χθεί ότι είναι ελαττωµατικά ή διαφορετικά από τα προτεινόµενα στα Συµβατικά Τεύχη. 

β. Το κλείσιµο κάθε κουφώµατος πρέπει να γίνεται µε απλή πίεση στη χειρολαβή. ∆ιαφορετικά και αν µετά από 
επισκευή, το κλείσιµο δεν είναι άνετο, το κούφωµα αφαιρείται, αποµακρύνεται από το εργοτάξιο και αντικα-
θίσταται µε νέο µε δαπάνες του Αναδόχου. 

γ. Τα συστήµατα και εξαρτήµατα περιστροφής, κυλίσεως και γενικά τα συστήµατα στήριξης, που καταπονού-
νται ιδιαίτερα από τριβή, θα έχουν ρουλεµάν, άριστης ποιότητας και αντοχής. 

1123.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1123.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής  
α. Οι γενικές απαιτήσεις κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων ακολουθούν το 

άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές», τα αναγραφόµενα στο παρόν και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
β. Η κατασκευή του κουφώµατος και γενικά των σιδηρών κατασκευών, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέ-

πεται µε ευχέρεια κατά την τοποθέτηση τους, η ρύθµιση της οριζοντιότητας και κατακορυφότητας, χωρίς 
κίνδυνο παραµόρφωσης. 
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γ. Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοι-
χεία για τις κατασκευές σιδερένιων κουφωµάτων. 

δ. Πριν την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων και βοηθητικών 
υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη. Υποβάλλο-
νται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά περίπτωση. 

ε. Εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα 
σιδηρών κουφωµάτων, ενδεικτικά της τεχνικής και της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, τα 
οποία παραµένουν στο εργοτάξιο. 

στ. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. Οι συγκολλητές θα έχουν τα 
σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την Υπηρεσία. 

ζ. Όπου απαιτείται ηχοµόνωση αυτή θα είναι από λιθοβάµβακα βάρους τουλάχιστον 120 Kg/m3. Τα πάχη η-
χοµόνωσης - θερµοµόνωσης καθορίζονται από τις αντίστοιχες µελέτες και τα αντίστοιχα άρθρα του παρό-
ντος. Η τοποθέτηση των µονωτικών υλικών θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία 
ηχογεφυρών. 

η. Η αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών κατασκευών θα εκτελεστεί κατά τα αναφερόµενα στην  αντί-
στοιχη ενότητα του άρθρου 360 «Σιδηρές Κατασκευές» και στο άρθρο 400 «Χρωµατισµοί»  και συµπληρώ-
νεται µε τα ακόλουθα εδάφια: 

- Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι κατάλληλη για κατασκευές εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες. 

- Το µέγεθος των γαλβανισµένων στοιχείων θα καθορίζεται από το µέγεθος των διαθεσίµων λουτρών 
γαλβανισµού. 

- Η ελάχιστη επικάλυψη γαλβανισµού θα είναι 275 g/m2. 

- Οι αρµοί εργοταξίου θα προστατεύονται µε ψεκασµό ψευδαργύρου σε επικάλυψη πάχους 150 µm. 

- Πριν από τον γαλβανισµό όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν από γράσα, λάδια και διαβρωτικά στοι-
χεία. 

- Τα στοιχεία των κατασκευών θα γαλβανιστούν πριν από την συναρµολόγηση τους. 

- Απαγορεύεται κάθε χηµική επεξεργασία των γαλβανισµένων επιφανειών που πρόκειται να βαφούν. 

- Λαµαρίνες µε συγκολληµένους ήλους, προεξοχές ή ράβδους θα γαλβανιστούν µετά την συγκόλληση. 

- Οι ράβδοι θα γαλβανίζονται κατακόρυφα. 

1123.3.2 Ανοχές  
α. Η τοποθέτηση θα γίνεται σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις. Τα 

σιδερένια θυρόφυλλα θα είναι απόλυτα επίπεδα, ελεγχόµενα µε πήχη που τοποθετείται οριζόντια, κατακό-
ρυφα και διαγώνια. 

β. Πίνακας 1123.3.2: Ανοχές Κουφωµάτων  
# Απαίτηση Ανοχή 
1 2 3 

1 ∆ιαστάσεις πλευρών σιδερένιων κάσσων (διαστά-
σεις πλαισίων  - ολικές ή µερικές) 

 ± 0,5%  

2 ∆ιαστάσεις διατοµών σιδερένιων κάσσων ± 1 mm 
3 Πάχος χαλυβδοελάσµατος   ± 0,2 mm 
4 Τοποθέτηση κουφωµάτων από το νήµα της στάθµης 2 mm 
5 Πλευρές κάσσων  - απόκλιση από την κατακόρυφο ± 0,5% 
6 Απόκλιση Ορθογωνικότητας σε κάσσες και πλαίσια κουφωµάτων καµία 
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1123.3.3 Σιδηρές Κάσσες  
α. Οι σιδηρές κάσσες ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές των σιδηρών κατασκευών που αναφέρονται στο 

σχετικό άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές» του παρόντος, τα κατασκευαστικά σχέδια, τους σχετικούς κανο-
νισµούς, το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

β. Η τοποθέτηση των κάσσων από στραντζαριστή λαµαρίνα µε ανοιχτή διατοµή γίνεται µετά από τη δόµηση 
της τοιχοποιίας. Τα στάδια της κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κάσσων είναι τα ακόλουθα: 

- Η κάσσα τοποθετείται στο ήδη διαµορφωµένο άνοιγµα. Ανά 0,5 m ύψους περιµετρικά της κάσσας α-
νοίγονται οπές στην τοιχοποιία για την έγχυση της τσιµεντοκονίας στήριξης και πλήρωσης των ορθο-
στατών. 

- Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για το πανωκάσσι. 

- Κατόπιν η κάσσα στερεώνεται µέσω τζινετιών µε τσιµεντοκονία στις αντίστοιχες φωλιές της τοιχοδοµής. 

- Αφού σφραγιστούν κατάλληλα οι αρµοί στις εξωτερικές παρειές διαστρώνεται τσιµεντοκονία 450 kg 
τσιµέντου στον αρµό κάσσας - τοίχου. Η χρήση γύψου στην τσιµεντοκονία απαγορεύεται. 

γ. Οι κάσσες από κλειστές κοίλες διατοµές δεν απαιτούν πλήρωση. 
δ. Οι πακτώσεις και οι στερεώσεις των σιδηρών κατασκευών, θα γίνονται µε καρφίδες ενδεικτικού τύπου ΗILTI, 

ώστε να αποφεύγεται κάθε φθορά στο φέροντα οργανισµό από ανεπίχριστο σκυρόδεµα. 
ε. Ο χρωµατισµός τους γίνεται κατά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Χρωµατισµοί». 

1123.3.4 Κουφώµατα 
α. Τα σιδηρά κουφώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων, τα κατασκευαστικά σχέδια, 

τους σχετικούς κανονισµούς, το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Τα στοιχεία των σιδηρών κουφωµάτων πριν τοποθετηθούν θα επιστρώνονται µε µίνιο στην εσωτερική τους 

επιφάνεια καθώς και στα µεταλλικά τους στηρίγµατα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, σύµφωνα και µε τις ε-
ντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόµενου φύλλου, θα φέρει νεροχύτη από λαµαρίνα µε προεξοχή 
πλάτους µεγαλύτερου της κάσσας, ώστε να την καλύπτει, για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής. 

δ. Στα κατωκάσσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων, θα υπάρχει κατάλληλα διαµορφωµένη διατοµή 
από στραντζαριστή λαµαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους µε την κάσσα του κουφώµατος. Στο κατωκάσσι 
θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα οποία θα αποµακρύνονται µέσω προβλεποµένων οπών, αν 
προηγουµένως δεν έχουν αποµακρυνθεί από το νεροχύτη του κουφώµατος. Κατά την κατασκευή των σιδη-
ρών κουφωµάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών) τοποθετούνται πλαστικοελαστικά παρεµβύσµατα ή 
πλαστική µαστίχη για την στεγανότητα των κουφωµάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα. 

ε. Οι µηχανισµοί λειτουργίας των κουφωµάτων τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι επισκέψιµοι. Η 
αποσύνδεση και η επισκευή τους θα γίνεται µε ευκολία, ώστε να µην απαιτείται η πλήρης αφαίρεση της κα-
τασκευής. Η συντήρηση τους (ρύθµιση, γρασάρισµα) δεν θα απαιτεί υπερβολικό χρόνο και µεγάλες δαπά-
νες. 

στ. Τα κουφώµατα θα έχουν και κατά τις 3 διαστάσεις τους επίπεδες επιφάνειες, οι οποίες θα τέµνονται σε ευ-
θύγραµµες καθαρές ακµές, παράλληλες και ορθογώνιες. Οι ενώσεις µεταξύ των διαφόρων διατοµών θα εί-
ναι ευθύγραµµες και ο αρµός µεταξύ των στοιχείων του κουφώµατος θα έχει το ελάχιστο δυνατό πάχος. 

ζ. Οι συνδέσεις µεταξύ κάσσας και επένδυσης από λαµαρίνα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής µε ηλε-
κτροσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των συγκολλουµένων στοιχείων σε όλο το µήκος της 
σύνδεσης. Στα σηµεία των συνδέσεων, η συγκόλληση θα έχει ελάχιστο πάχος 3 mm. Οι ορατές συγκολλή-
σεις λειαίνονται, ώστε να αποµακρυνθούν τα πλεονάσµατα, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη. Οι µε-
ταλλικές κατασκευές που έχουν συναρµολογηθεί στο εργοστάσιο προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε ευθύνη 
του Αναδόχου. 

1123.3.5 Εξαρτήµατα, Ειδικά Τεµάχια 
α. Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλες κτλ ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισµούς και θα είναι τύ-

που, υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων για τη χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και συµβατά µε 
τα άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή. 
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β. Ο Ανάδοχος παραδίδει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία όλα τα είδη εξαρτηµάτων των σιδερένιων 
κουφωµάτων (βλ. αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Είδη Κιγκαλερίας»). 

1123.3.6 Θύρες Πυρασφαλείας 
α. Οι θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται από εξειδικευµένο και έµπειρο συνεργείο (κατά προτίµηση συνερ-

γείο του εργοστασίου κατασκευής τους) σύµφωνα µε το DΙΝ 18093. 
β. Οι υαλοπίνακες στις θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται µέσα σε ειδικής διατοµής µεταλλικό πλαίσιο. Το 

µεταλλικό πλαίσιο του υαλοπίνακα προσαρµόζεται στο θυρόφυλλο µε ειδικό προφίλ και µε θερµοδιογκούµε-
νο υλικό. 

γ. Στο κενό µεταξύ των λαµαρινών επένδυσης των θυρόφυλλων τοποθετείται πυράντοχο υλικό. Τα θυρόφυλλα 
αυτά όπως και η κάσσα της θύρας βάφονται µε primer δύο συστατικών για γαλβανισµένη λαµαρίνα και αντι-
σκωριακή βαφή για DΚΡ. 

1123.4 Έλεγχοι 
α. Μετά την τοποθέτηση των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων, η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία 

σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν, τα Συµβατικά Τεύχη και προηγούµενες εντολές της. 
β. Απορριπτέα θεωρείται η κατασκευή κουφωµάτων, όταν τα ανοιγόµενα φύλλα δεν λειτουργούν µε ευχέρεια ή 

κατά την λειτουργία τους σφηνώνουν στην κάσσα Σε αυτή την περίπτωση, τα σιδηρά κουφώµατα αποµα-
κρύνονται από το έργο και αντικαθίστανται µε νέα. 

1123.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου» καθώς και τα ακό-
λουθα εδάφια: 
• Στο βάρος των µεταλλικών κατασκευών δεν προστίθεται το βάρος των µικροϋλικών και βοηθητικών υλικών 

στερέωσης και τοποθέτησης. 
• Στην τιµή µονάδος των σιδηρών υαλοστασίων ανάγεται και η τοποθέτηση περσίδων, όπου απαιτείται. 
• Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα: 

- Εξαρτήµατα, ειδικά τεµάχια, πηχίσκοι στερέωσης των υαλοπινάκων 

- υλικά και εργασίες σύνδεσης 

- στραντζαριστές λαµαρίνες επένδυσης 

- η προετοιµασία των επιφανειών (πχ γαλβάνισµα, επαλείψεις µε µίνιο κτλ) 

1123.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων θα επιµετρώνται σε χιλιό-

γραµµα βάρους (kg) χρησιµοποιούµενου σιδήρου προσαυξανόµενα κατά 15% για φθορά, αποµειώσεις και 
µικροϋλικά, πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία κουφώµατος ή κάσσας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε είδη κιγκαλερίας, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονά-
δας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. 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 κουφωµάτων ή κάσσων. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµ-
βανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».  
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