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1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ∆ΙΑΦΩΤΙΣΤΑ 

1161.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια και στην τοποθέτηση υαλοπινάκων (µονών ή διπλών), την προµή-

θεια και τοποθέτηση διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων, τη δόµηση υαλοπλινθοδοµών καθώς επίσης 
και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, 
συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα Συµβατικά Τεύχη  και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Οι απαιτήσεις για τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των κουφωµάτων, στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπί-
νακες,  αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα», για κάθε κατηγορία (κουφώµατα αλουµινίου, ξύλινα κουφώ-
µατα, σιδηρά κουφώµατα). 

1161.2 Υλικά 

1161.2.1 Γενικά 
α. Το σύστηµα υαλοπινάκων πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης και εξαερισµού των κοίλων 

τµηµάτων. Για τη διευκόλυνση αντικατάστασης των υαλοπινάκων, η αποµάκρυνση των φύλλων από την 
κάσσα πρέπει να είναι ευχερής, µε τη βοήθεια συνήθων εργαλείων. 

β. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα προέρχονται από µια κατασκευαστική εταιρεία ανά οµάδα οµοειδών ερ-
γασιών. Οι υαλοπίνακες και οι υαλόπλινθοι θα προέρχονται, αντίστοιχα, από πεπειραµένο οίκο στην κατα-
σκευή υαλουργικών 20ετούς εµπειρίας τουλάχιστον. 

γ. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που θα περιέχουν στοιχεία για τις αντοχές 
και τους συντελεστές θερµοαγωγιµότητας, ηχοµόνωσης, ανάκλασης, φωτοαπορρόφησης κτλ. 

1161.2.2 ∆οµική Ύαλος 

1161.2.2.1 Γενικά 
α. Κατηγορίες 

- Στην πρώτη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. Επιτρέπεται µόνον η 
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε φακό, στην περίµετρο των φύλλων και µε ανα-
λογία 10 ανά m2. 

- Στη δεύτερη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. Επιτρέπεται µόνον η 
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε το µάτι, στην περίµετρο των φύλλων, από από-
σταση 20 cm και µε αναλογία 15 ανά m2. 

β. Κατά την επιλογή του είδους των υαλοπινάκων συνεκτιµούνται οι ακόλουθες ιδιότητες: 

- συντελεστής σκιάσεως 

- µετάδοση φωτεινότητας 

- µονωτική ικανότητα (κυρίως κατά την επιλογή του πάχους και του ενδιάµεσου κενού) 

- αισθητική 
γ. Η επιλογή του κατάλληλου πάχους υαλοπινάκων βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

- αντοχή στη µέγιστη ταχύτητα ανεµοπίεσης της περιοχής 

- µέγεθος ανοίγµατος 

- αναλογίες διαστάσεων ανοίγµατος 

- σηµεία στήριξης υαλοπίνακα.  
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δ. Οι υαλοπίνακες των κουφωµάτων και των υαλοπετασµάτων είναι συνήθως διπλοί µε ενδιάµεσο κενό αέρος 
ή αζώτου, ενώ τα διαχωριστικά πετάσµατα και οι εσωτερικές γυάλινες θύρες αποτελούνται από µονό κρύ-
σταλλο µε το πάχος που προδιαγράφεται από τη µελέτη. 

ε. Η επιφάνεια των καθρεπτών θα είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής µε καθαρή αντανάκλαση και µη παραµορ-
φωτική.  

1161.2.2.2 Είδη - Κατηγορίες 
Τα κυριότερα είδη ύαλου δοµικής χρήσεως είναι τα ακόλουθα: 
• κοινοί υαλοπίνακες µε ελάχιστο πάχος 2 mm, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για συνήθη παράθυρα µε µέγιστη 

διάσταση πλαισίου 0,80 m 
• υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης µε πάχος 3 mm – 5 mm (ηµικρύσταλλα), χωρίς οπτικά ελαττώµατα 

και χρησιµοποιούνται σε παράθυρα µε µεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80 m 
• υαλοκρύσταλλα (υαλοπίνακες µε ειδική κατεργασία των επιφανειών τους), µε ελάχιστο πάχος 5 mm που 

χρησιµοποιούνται σε βιτρίνες και εξώθυρες 
• καθρέπτες, που κατασκευάζονται από κρύσταλλα Α’ διαλογής, έχουν ελάχιστο πάχος 3,5 mm και ανακλα-

στική επιφάνεια που αποτελείται από πολύ λεπτό στρώµα µετάλλου, το οποίο προστατεύεται από την υ-
γρασία µε µια στρώση βερνικιού 

• θαµποί υαλοπίνακες (µατ) µε πάχος άνω των 2,5 mm 
• υαλοπίνακες ανάγλυφοι ή διαµαντέ µε πάχος 3mm – 6mm, που η µια επιφάνεια τους έχει γεωµετρικά σχέδια 
• υαλοπίνακες ασφαλείας, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη παράγραφο 
• διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη παράγραφο 
• υαλόπλινθοι, µε τετραγωνική κάτοψη µε εγκοπές και προεξοχές στην άνω επιφάνεια . 

1161.2.2.3 Προδιαγραφές  
Πίνακας 1161.2.2.3: Ύαλος ∆οµικής Χρήσης, Υαλοστάσια: Πρότυπα 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 ∆οκιµές Πυραντίστασης – Στοιχεία από γυαλί ΕΛΟΤ 571 - 3 
2 Ειδικά βασικά προϊόντα   ΕΛΟΤ 1748 
3 Προσδιορισµός αντοχής ύαλου σε κάµψη ΕΝ 1288 
4 Προσδιορισµός ικανότητας εκποµπής   ΕΛΟΤ ΕΝ 12898 
5 Συντελεστής µείωσης ήχου DIN 52210 
6 Αντοχή στην κρούση DIN 18032 
7 ∆οκιµή εφελκυσµού, ∆ιαστολή DIN 53455 
8 Χάραξη DIN 18055 - 2 
9 Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος 

υπολογισµού   
ΕΛΟΤ ΕΝ 673 

10 Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος 
προστασίας θερµού δακτυλίου   

ΕΛΟΤ ΕΝ 674 

11 Θερµικά σκληρυµένη νατριοασβεστοπυριτική ύαλος  ασφάλειας: Ορι-
σµός και περιγραφή   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-1 

12 Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά: Ορισµός και περι-
γραφή   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1 

13 Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά: Ορισµός και πε-
ριγραφή   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1 

14 Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της αντοχής έναντι 
κτυπήµατος µε το χέρι   

ΕΛΟΤ ΕΝ 356 
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# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

15 Υαλοπίνακες ασφαλείας –∆οκιµές και ταξινόµηση αντοχής πίεση έ-
κρηξης 

EN 13541 

16 Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της αντίστασης ένα-
ντι προσβολής από σφαίρα   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1063 

17 Επικαλυµµένοι υαλοπίνακες: Ορισµοί, ταξινόµηση, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής   

ΕΝ 1096 

18 Καθρέπτες από επαργυρωµένη ύαλο για εσωτερική χρήση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1036 
19 Πυράντοχα υαλοπετάσµατα από διαφανή ή διαφώτιστα προϊόντα ύα-

λου - Ταξινόµηση ως προς την αντοχή στη φωτιά   
ΕΛΟΤ ΕΝ 357 

20 Υαλοστάσια - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών φωτεινότητας και 
φάσµατος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων   

ΕΛΟΤ ΕΝ 410 

21 Υαλοστάσια - Κύρια προϊόντα από νατριοασβεστοπυριτική ύαλο ΕΝ 572 
22 Υαλοστάσια - Προσδιορισµός Θερµοπερατότητας (συντελεστής U) - 

Μέθοδος µε θερµοροόµετρο   
ΕΛΟΤ ΕΝ 675 

23 Στεγανωτικά υλικά για υαλοστάσια µε µόνωση DIN 18545 
24 Τεχνικές απαιτήσεις µεταφοράς για στεγανωτικά προφίλ  DIN 7863 

1161.2.3 Υαλοπίνακες Ασφαλείας 
Οι υαλοπίνακες ασφαλείας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• υαλοπίνακες πυροπροστασίας (σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές BS 476), που διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

- οπλισµένους υαλοπίνακες µε χαλύβδινο πλέγµα στο µέσο του πάχους τους (ελάχιστου πάχους 6mm),  

- υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα κρυστάλλων συνδεόµενα µε µεµβράνες διογκωτικού υλικού  
• υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα που διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- αντιβαλλιστικοί υαλοπίνακες, που αποτελούνται από πολλά φύλλα υαλοπινάκων µε ενδιάµεσα φύλλα 
σκληρής ελαστικής µεµβράνης από πολυβινυλοβουτηρήλιο (PVB) (προδιαγραφές BS 5544) 

- υαλοπίνακες «SECURIT», µε πάχος 8 mm – 12 mm και µεγάλες αντοχές έναντι µηχανικών καταπονή-
σεων (π.χ. κατά τη θραύση του, ο υαλοπίνακας µετατρέπεται σε µικρά θραύσµατα που δεν µπορούν 
να προκαλέσουν τραυµατισµό). 

1161.2.4 ∆ιπλοί Υαλοπίνακες 
α. Οι διπλοί υαλοπίνακες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες µε κενό αέρα µεταξύ τους, χυτοί, οριζόντιας παραγωγής µε εντελώς 
λείες και στιλβωµένες και τις δύο επιφάνειες, µε εξωτερικό κρύσταλλο ανακλαστικό και αντηλιακό που 
ακολουθούν τις προδιαγραφές ASTM – C 1036/85. 

- ηχοµονωτικοί – ηχοαπορροφητικοί υαλοπίνακες (διπλοί ή τριπλοί) µε πλαίσιο που φέρει λωρίδα υαλο-
βάµβακα για την απορρόφηση του ήχου 

- θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες, που κατασκευάζονται από διαφανή κρύσταλλα µε διάκενο, εξωτερική 
επάλειψη ρευστού ελαστικού και εσωτερική πλήρωση από πυριτικά άλατα για την διατήρηση ξηρότη-
τας του διακένου και αποφυγή του θαµπώµατος των εσωτερικών επιφανειών. 

β. Οι διπλοί υαλοπίνακες κάθε κατηγορίας θα πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης (θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, 
ανακλαστικότητα κτλ). Η ηχοαπορρόφηση των διπλών υαλοπινάκων βελτιώνεται µε τη χρήση υαλοπινάκων 
διαφορετικού πάχους, ώστε να απορροφώνται ήχοι διαφορετικών συχνοτήτων. 
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1161.2.5 ∆ιαφώτιστα Πολυκαρβονικά Φύλλα 
α. Τα διαφώτιστα πολυκαρβονικά φύλλα είναι από POLUCARΒΟΝΕ LΕΧΑΝ πάχους και διαστάσεων κατά τις 

απαιτήσεις της µελέτης. Τα φύλλα τους είναι κυψελοειδούς µορφής, διατοµής Π τριπλού τοιχώµατος µε ε-
γκάρσιες ενισχύσεις, φωτοδιαπερατά και µε αυξηµένο δείκτη στεγανότητας. Εσωτερικά το φύλλο έχει στρώ-
µα αέρα, για τη βελτίωση της θερµοµονωτικής ικανότητας, ενώ, για τη βελτίωση της διαφάνειας και της κα-
θαριότητας των κυψελών (σκόνες, καυσαέρια κτλ), οι ακµές του φύλλου φέρουν περιµετρικά συγκολληµένη 
ταινία από το ίδιο υλικό. 

β. Ενδεικτικές τιµές φωτοδιαπερατότητας:των φύλλων ανά απόχρωση είναι οι ακόλουθες: 

- ουδέτερο   83-85 % 

- opal (γαλακτερό)  68 % 

- φυµέ   69 % 

- πράσινο   71 %. 
γ. Τα φύλλα θα είναι αµετάβλητα στη βροχή, στο χαλάζι και στην ηλιακή ακτινοβολία, λόγω ενσωµατωµένης 

προστασίας UV για θερµοκρασίες από -40°C ως +130°C. 
δ. Τα κλιπς που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων είναι µεταλλικά, 

διπλής προστασίας, γαλβανισµένα εν θερµώ και βαµµένα ηλεκτροστατικά. 

1161.2.6 Βοηθητικά Υλικά 
α. Γενικά, απαγορεύεται η χρήση ελαστοµερών και πλαστοµερών παρεµβυσµάτων για την τοποθέτηση ύαλων 

και κρυστάλλων, εκτός αν ληφθεί σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση χρήσης τέτοιων υλι-
κών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προς έγκριση στην Υπηρεσία πιστοποιητικά ποιότητας, που 
θα αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

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

- σταθερότητα στη γήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη θερµότητα και στο ψύ-
χος και σε οποιεσδήποτε χηµικές ουσίες 

- πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις συστολοδιαστολές και τις οριζόντιες ανεµο-
πιέσεις. 

β. Τα στηρίγµατα µέσα στις εγκοπές τοποθετήσεως ύαλου ή κρυστάλλου πρέπει είναι από ελαστικό συνθετικό 
υλικό, µε αντοχή στην αλλοίωση λόγω της επαφής τους µε τους στόκους, τα παρεµβύσµατα και τα χρώµατα. 
Τα κάτω στηρίγµατα θα έχουν σκληρότητα 70 - 75 βαθµούς, ενώ τα υπόλοιπα περιµετρικά 50 -60 βαθµούς 
της κλίµακας Brinell. 

γ. Τα χηµικά συνδετικά µεταξύ υαλοπινάκων πρέπει να έχουν σκληρυνθεί το αργότερο 2 ηµέρες µετά την το-
ποθέτηση. Μετά το πέρας των 2 ηµερών θα πρέπει να παραµένουν κολληµένα, ελαστικά (κατά τις απαιτή-
σεις κάθε περίπτωσης) και υδατοστεγανά, πρέπει όµως να µπορούν να διαλυθούν ή / και αντικατασταθούν 
µε τα συνήθη εργοταξιακά εργαλεία. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται σε σκληρυµένους υαλοπίνακες 
ασφαλείας, πρέπει να είναι επαρκώς ελαστικά, ώστε η θραύση του ενός φύλλου να µην µεταβιβάζεται και 
στο συνδεδεµένο µε αυτό φύλλο. 

1161.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1161.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. ΟΙ υαλοπίνακες µεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες µε πυραµοειδή πυρήνα στο µέσον µε ελάχιστη κλίση 

προς τα µέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Οι υαλόπλινθοι µεταφέ-
ρονται και αποθηκεύονται σε κατάλληλες συσκευασίες µε πλευρικές µαλακές µάζες. 

β. Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αµέσως αποφεύγοντας τη µετακίνηση και αποθήκευση. 

1161.3.2 Προετοιµασία 
α. Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε όταν οι υαλοπίνακες 

τοποθετηθούν να µην αφήνουν κενά και να εφαρµόζουν σωστά. Πριν από την τοποθέτηση επιβεβαιώνεται 
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ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των κουφωµάτων είναι καθαρές από ξένα αντικείµενα, ώστε ο υαλοπί-
νακας να εδράζεται οµοιόµορφα σε όλη την περίµετρο του κουφώµατος και να µην υπάρχει ασύµµετρη ή 
σηµειακή έδραση, ειδικά στο κάτω µέρος. 

β. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται σε παραληφθέντα και υπό λειτουργία υαλοστάσια. 
γ. Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα έχει γίνει στο υαλοστάσιο η απαραίτητη τελική επεξεργασία 

για τις διαβρώσεις και την σκουριά (γαλβάνισµα, χρωµατισµοί, επιστρώσεις κτλ). 

1161.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα όλων των υλικών σχετικών µε τις εργασίες υαλουργικών. 

Υποβάλλονται 3 δείγµατα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα και 3 υαλόπλινθοι. Υποβάλλονται επί-
σης δείγµατα διαφώτιστων φύλλων (3 τεµ.) διαστάσεων 30 cm x 50 cm. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
προτείνει ολοκληρωµένο βιοµηχανικό σύστηµα φυσικού φωτισµού υποβάλλει στην Υπηρεσία ένα τουλάχι-
στον δείγµα κανονικών διαστάσεων. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την επιλογή των κα-
τάλληλων υλικών και τη διαµόρφωση των αρµών, που θα πρέπει να αντέχουν στις θερµοκρασίες και τις 
θερµοκρασιακές µεταβολές της περιοχής. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοπινάκων και την ικανοποιητική κατά-
σταση των σόκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγµές). Επίσης εξακριβώνει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέ-
τησης τάκων έδρασης των υαλοπινάκων στα πλαίσια. 

δ. Ο Ανάδοχος περιλαµβάνει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών που περιέχουν υαλουργικά υλικά και 
διαφώτιστα φύλλα, πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών. 

1161.3.4 Ανοχές 
α. Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν τα κατοπτριζόµενα είδω-

λα (βλ. και παράγραφο « ∆οµική Ύαλος – Γενικά»). Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα 
αντικείµενα που εµφανίζονται µέσω αυτών, να µην φαίνονται παραµορφωµένα, από απόσταση παρατήρη-
σης 25 cm και σε γωνία: 

- 20° για την πρώτη διαλογή 

- 30° για τη δεύτερη διαλογή. 
β. Το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο µε το µέγεθος και το κούφωµα που προορίζεται. ∆εν θα 

υπάρχουν αποκλίσεις από τα πάχη που αναγράφονται στα εγκεκριµένα σχέδια ούτε από τις ορθές γωνίες 
των τεµαχίων. 

γ. Ο Ανάδοχος θα αλφαδιάζει τα κουφώµατα, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη επιπεδότητα χωρίς αποκλίσεις. 
Μετά την τοποθέτησή τους οι υαλοπίνακες δεν θα παρουσιάζουν βέλη.  

δ. ∆ιαστάσεις κοπής (αέρας): Ο επιτρεπόµενος αφού ληφθούν υπόψη οι κλιµατολογικές συνθήκες και υπολο-
γισθεί η διαστολή σε τυχόν απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 

1161.3.5 Τοποθέτηση Υαλοπινάκων 

1161.3.5.1 Γενικά 
α. Οι ύαλοι αφού τοποθετηθούν στις εγκοπές των υαλοστασίων (ξύλινων ή µεταλλικών ή σε προφίλ σχήµατος 

Π), στερεώνονται περιµετρικά, ώστε µε το ίδιο βάρος τους, τη χρήση και τον άνεµο να µην µετακινούνται. Η 
τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνεται γενικώς µε σύστηµα πηχίσκου συγκράτησης και αντικραδασµικού ελα-
στικού παρεµβλήµατος, αποφεύγοντας εντελώς τον στόκο. Όλοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδρά-
ζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από PVC. 

β. Τα τοποθετηµένα κρύσταλλα θα µαρκάρονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε έντονες διαγραµµίσεις για απο-
φυγή ατυχηµάτων και ζηµιών. 

1161.3.5.2 ∆ιπλοί Υαλοπίνακες 
α. Το ενδιάµεσο διάκενο των διπλών υαλοπινάκων κυµαίνεται µεταξύ 6 mm – 12 mm. Σε αυτό τοποθετείται 

κοίλο προφίλ αλουµινίου ύψους 6,5 mm ή 8,5 mm, το οποίο στην εσωτερική πλευρά του έχει εγκοπές, ώστε 
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τα αφυγραντικά (πυριτικά) άλατα να λειτουργούν σωστά και ο αέρας να παραµένει ξηρός. Σε διάκενο µεγα-
λύτερο από 10 cm τοποθετείται περιµετρικά ηχοαπορροφητικό υλικό.  

β.  Στο διάκενο µεταξύ αλουµινίου και υαλοπίνακα διαστρώνεται καταρχήν πλευρικά και µε ιδιαίτερη προσοχή 
στις γωνίες, ώστε να µην δηµιουργούνται διακοπές, µια πρώτη στρώση στεγανοποίησης από θερµοπλαστι-
κή κόλλα βουτυλίου. Η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα της κόλλας έχει πλάτος 4 mm – 5 mm και πάχος 
0,3 mm – 0,4 mm (BS 5713, DIN 1286). Κατόπιν γίνεται δεύτερη στεγανοποίηση µε θερµοπλαστική κόλλα ή 
ελαστοµερή προϊόντα πολυθειικών ενώσεων, που συµπληρώνει το κενό και στεγανοποιεί περιµετρικά το 
πλαίσιο του υαλοπίνακα. 

1161.3.5.3 Υαλοπίνακες «SECURIT» 
α. Στα κρύσταλλα «SECURIT», η πρόβλεψη οπών και εγκοπών για την υποδοχή εξαρτηµάτων γίνεται κατά 

την κατασκευή του κρυστάλλου και πριν αυτό σκληρυνθεί, διότι µετά την κατασκευή τα κρύσταλλα αυτά δεν 
επιδέχονται κοπή. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει προβλέψει τις θέσεις αυτές πριν την 
παραγγελία του κρυστάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής του κρυστάλλου βαρύνει τον 
ίδιο. 

β. Μεταξύ των υαλοπινάκων «SECURIT» και της κάσσας του κουφώµατος καθώς και µεταξύ των φύλλων α-
φήνεται κενό 5 mm – 7 mm, το οποίο καλύπτεται µε διατοµές αλουµινίου και ψήκτρες (βουρτσάκια). 

γ. Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και λειτουργίας των κουφωµάτων που φέρουν υαλοπίνακες «SECURIT», 
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, µπρούντζο ή αλουµίνιο. 

1161.3.6 Τοποθέτηση ∆ιαφώτιστων 
α. Η σύνδεση και τοποθέτηση των διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων µεταξύ τους, γίνεται κουµπωτά µέσα 

στην εγκοπή ειδικών κλιπς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

β. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία θεωρήσει απαραίτητη την πρόσθετη στεγάνωση των διαφώτιστων πολυ-
καρβονικών φύλλων ή του περιµετρικού πλαισίου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην πρόσθετη 
στεγάνωση της κατασκευής, µε τη βοήθεια προφίλ στεγανωτικής µαστίχης και σιλικόνης. 

1161.3.7 Υαλοπλινθοδοµές 
α. Η υαλοπλινθοδοµή θα είναι ανεξάρτητη από τις παρακείµενες κατασκευές και δεν θα µεταφέρεται σε αυτή 

καµία φόρτιση της κατασκευής. ∆οµείται είτε µε τη χρήση σιδηρών, ξύλινων ή πλαστικών πλαισίων, είτε µε 
τσιµεντοκονίαµα 450 kg λευκού τσιµέντου. 

β. Οι υαλόπλινθοι δεν τοποθετούνται σε θερµοκρασίες µικρότερες των 4°C ή στην περίπτωση που αναµένο-
νται τέτοιες θερµοκρασίες πριν την αρχική πήξη του κονιάµατος, εκτός αν λαµβάνονται επαρκή µέτρα προ-
στασίας κατά του παγετού. Ως επαρκή µέτρα προστασίας θεωρούνται η θέρµανση και η διατήρηση της θερ-
µοκρασίας των υαλόπλινθων και του κονιάµατος µεταξύ 4°C - 40°C. Μετά την ανέγερση η θερµοκρασία 
πρέπει να διατηρείται πάνω από 4°C τουλάχιστον για 72 h. 

γ. Γενικοί κανόνες καλής δόµησης υαλοπλινθοδοµών είναι οι ακόλουθοι: 

- το πάχος των αρµών µεταξύ των τεµαχίων κυµαίνεται µεταξύ 1,2 cm – 3 cm και το πάχος των περιµε-
τρικών αρµών µεταξύ 5 cm – 10 cm. 

- σε κάθε κατακόρυφη και οριζόντια ένωση τοποθετούνται 1-2 ράβδοι οπλισµού Φ8 και σε κάθε περιµε-
τρική 3 ράβδοι.  

- οι ράβδοι του οπλισµού πρέπει να επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 15 mm από το τσιµεντοκονίαµα 
σύνδεσης 

- για τη στεγάνωση της κατασκευής χρησιµοποιείται µαστίχη σιλικόνης και ειδικά στεγανωτικά και συ-
µπιεστά υλικά 

- στη βάση της υαλοπλινθοδοµής πρέπει να διαµορφώνεται αρµός διαστολής 2 mm – 10 mm 

- στα κατακόρυφα τµήµατα της περιµέτρου θα διαστρώνεται συµπιεστό υλικό πάχους 10 mm, ενώ στη 
στέψη του τοίχου θα έχει πάχος 10 mm – 20 mm 

- στις παράλληλες µε τον τοίχο επαφές θα διαστρώνεται συµπιεστό υλικό πάχους 5 mm – 7 mm 
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- στην περίπτωση καµπύλων επιφανειών µε µια καµπυλότητα προβλέπονται κατακόρυφοι αρµοί διαστο-
λής τουλάχιστον ανά 6 m, ενώ, αν σχηµατίζονται περισσότερες, διαµορφώνεται αρµός διαστολής σε 
κάθε αλλαγή καµπύλης µε ελάχιστο πλάτος 8 mm 

- στην περίπτωση υαλοπλινθοδοµών από υαλόπλινθους πάχους 80 mm θα διαµορφώνονται αρµοί δια-
στολής ανά 20 m2 και σε αυτές από υαλόπλινθους πάχους 40 mm ανά 10 m2.  

1161.4 Έλεγχοι  
α. Κατά την προσκόµιση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών πιστοποιητικών και 

τις περιεχόµενες  σε αυτά πληροφορίες: 

- ηχοµονωτική ικανότητα (dB) 

- θερµοµονωτικές ιδιότητες 

- χρώµα (να είναι το απαιτούµενο από τη µελέτη) 
β. Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοπινάκων και των διαφώτιστων πολυκαρβονικών 

φύλλων, ο Ανάδοχος ελέγχει τη σταθερότητα και την ευθυγράµµιση των κουφωµάτων καθώς και τις θέσεις 
τοποθέτησης των διαφώτιστων επί της οροφής, σύµφωνα µε το άρθρο «Κουφώµατα» και το παρόν. Σε πε-
ρίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει . 

γ. Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά παρεµβύσµατα και τα αρ-
µοκάλυπτρα είναι σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα» και στο παρόν. 

δ. Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέ-
τη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα: 

- τη στερέωση των διατοµών και των παρεµβυσµάτων υποδοχής τους, καθώς και των επιβαλλόµενων 
κενών 

- την αντοχή των επιλεγµένων διατοµών, όσον αφορά στην ταχύτητα του ανέµου, στο µέγεθος του κου-
φώµατος στις πλευρικές στερεώσεις και στο ύψος από το έδαφος 

- τη συµφωνία των επιλεγµένων υαλοπινάκων µε τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη διαφάνεια, 
στην ηµιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή 

- οι χρωµατιστοί υαλοπίνακες δεν πρέπει να παρουσιάζουν χρωµατικές διαφορές µεταξύ τους 

- τον ορθογωνισµό των υαλοπινάκων  

- τους αρµούς ως προς τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης που πρέπει να έχουν την απαραίτητη αντοχή 
στη θερµοκρασία της περιοχής. 

1161.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την τοποθέτηση υαλοπινάκων ή / και διαφώτιστων και την κατασκευή υαλοπλινθοδοµών 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

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

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων ή / και διαφώτιστων σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του πα-
ρόντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- η προετοιµασία και ο καθαρισµός των θέσεων τοποθέτησης  

- η προµήθεια, κοπή, κατασκευή και τοποθέτηση όλων των ειδών υαλοπινάκων  

- η προµήθεια και τοποθέτηση µονωτικών υλικών, ενδιάµεσων προφίλ για τους διπλούς υαλοπίνακες, 
στόκου, παρεµβυσµάτων κτλ 
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- η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών δόµησης υαλοπλινθοδοµών (τσιµεντοκονίαµα, οπλι-
σµοί, υαλότουβλα , υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών κτλ). 

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

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

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

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

1161.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης υαλοπινάκων, καθρεπτών και υαλοπλινθοδοµών θα επιµετρώνται 

σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία υαλοπίνακα, καθρέπτη ή υαλοπλινθοδο-
µής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε κατασκευή πλαισίων, κάσσων κτλ, θα επιµε-
τρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Κουφώµατα» της παρούσας και µε την αντίστοιχη 
τιµή µονάδας 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 υαλουργικών εργασιών. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβα-
νόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1162. ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 

1162.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασµάτων καθώς επίσης και 

την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συ-
σκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υ-
πηρεσίας. 

β. Τα υαλοπετάσµατα είναι αυτοφερόµενες κατασκευές που στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων, έ-
χουν θερµοµονωτική και ηχοµονωτική ικανότητα και περιορίζουν τους κινδύνους συµπύκνωσης υδρατµών, 
στο εσωτερικό αυτών. Αποτελούνται συνήθως από ένα σύστηµα ειδικών διατοµών αλουµινίου (κάναβο) µε 
ενισχύσεις στηρίξεως από ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικούς, διπλούς ή πολλαπλούς υαλοπίνακες που χρη-
σιµεύουν ως υλικό πλήρωσης. Τόσο οι διατοµές αλουµινίου όσο και τα στηρίγµατα τους υπολογίζονται, ώ-
στε να αντέχουν στα ίδια φορτία, στις ανεµοπιέσεις, στο χιόνι, στις έντονες βροχοπτώσεις και στον σεισµό.  

γ. Τα συνηθέστερα είδη υαλοπετασµάτων είναι τα ακόλουθα: 

- Κλασσικού τύπου, τα οποία αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου και διπλούς ή θερµοµονωτικούς υα-
λοπίνακες. Οι υαλοπίνακες περιβάλλονται περιµετρικά από ειδικές διατοµές αλουµινίου, που βιδώνο-
νται µε ανοξείδωτες ή επικαδµιωµένες βίδες στο σκελετό. Για την αποφυγή διάβρωσης τοποθετούνται 
κουµπωτά καπάκια που καλύπτουν τις βίδες και τα άλλα υλικά στερέωσης. 

- Ενιαίας όψης, που αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου στον οποίο οι υαλοπίνακες τοποθετούνται 
κολλητοί µε χρήση πιστοποιηµένης φέρουσας σιλικόνης δύο συστατικών και ασφαλίζονται επιπλέον µε 
ειδικές διατάξεις. Ο σκελετός του αλουµινίου δεν είναι εµφανής. 

- Ανηρτηµένης όψης, που αποτελούνται από κρύσταλλα SECURIT, τα οποία στερεώνονται µε ειδικούς 
κοχλίες επί οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιανέµιων SECURIT, που στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία 
του κτιρίου. 
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δ. Τα υαλοπετάσµατα θα συνδυάζονται απόλυτα µε ανοιγόµενα παράθυρα, διατηρώντας τη συµµετρία κάθετα 
και οριζόντια και θα συνοδεύονται από τα αναγκαία εξαρτήµατα. 

1162.2 Υλικά 

1162.2.1 Γενικά 
α. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασµάτων πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

- οι υαλοπίνακες προέρχονται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργοστάσια πα-
ραγωγής, στα οποία έχει ελεγχθεί η τήρηση των προδιαγραφών 

- ως υλικό συγκόλλησης χρησιµοποιείται πιστοποιηµένη φέρουσα σιλικόνη δύο συστατικών ή βουτύλιο 
µε δυνατότητα διαστολής µέχρι 20 mm 

- για την περιφερειακή συγκράτηση των υαλοπινάκων χρησιµοποιούνται διατοµές αλουµινίου ή ανοξεί-
δωτου χάλυβα. 

β. Για την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας χρησιµοποιούνται κατάλληλα υλικά µόνωσης µεταξύ υαλοπινά-
κων και σκελετού αλουµινίου καθώς και µεταξύ υαλοπετασµάτων και δοµικών στοιχείων. Οι διατοµές για την 
κατασκευή των υαλοπετασµάτων θα εξασφαλίζουν επαρκή υδατοστεγανότητα ανεξαρτήτως από την πίεση, 
την ένταση και την κατεύθυνση της βροχής, τις ανεµοπιέσεις (αντοχή τουλάχιστον 93 Mpa) και τα χρησιµο-
ποιούµενα υλικά κατασκευής. 

γ. Πίνακας 1162.2.1: Πρότυπα Υαλοπετασµάτων  
# Απαίτηση Πρότυπο 

1 2 3 

1 Υδατοστεγανότητα – Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12154 
2 Υδατοστεγανότητα – Εργαστηριακή δοκιµή υπό στατική πίεση ΕΛΟΤ ΕΝ 12155 
3 Υδατοστεγανότητα – Εργαστηριακή δοκιµή σε δυναµική πίεση 

αέρα και ψεκασµού 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13050 

4 Υδατοστεγανότητα – ∆οκιµασία στο πεδίο ΕΛΟΤ ΕΝ 13051 
5 Αεροπερατότητα – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 12153 
6 Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Απαιτήσεις επιδόσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 13116 
7 Αντίσταση στην ανεµοπίεση – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 12179 

1162.2.2 Υαλοπίνακες 
α. Τα κριτήρια επιλογής των υαλοπινάκων είναι η δυνατότητα παροχής φυσικού φωτισµού, η ανακλαστικότητα, 

η διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, οι θερµικές απώλειες, η ηχοπροστασία και η αισθητική που πα-
ρέχουν. 

β. Οι διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες που χρησιµοποιούνται στα υαλοπετάσµατα πρέπει να καλύπτουν τις ακό-
λουθες προδιαγραφές σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης: 

- αντοχή κατασκευής  ASTM E330 

- αντοχή στην ανεµοπίεση  ASTM E238 

- αντοχή στην πίεση του νερού ASTM E331 

1162.2.2 Σκελετός Υαλοπετάσµατος – Βοηθητικά Υλικά 
α. Για το σκελετό των υαλοπετασµάτων χρησιµοποιείται συνήθως κράµα αλουµινίου 6063 Τ5 ή Τ6. Οι ράβδοι 

του πλαισίου θα είναι ανοδιωµένες σε πάχος τουλάχιστον 22 µm ή σε ηλεκτροστατική βαφή τουλάχιστον 60 
µm. Τα άγκιστρα στερέωσης του πλαισίου θα είναι από κράµα 6061 Τ5, γωνιακά  ή σχήµατος Π. 

β. Η επιλογή των σωστών διατοµών αλουµινίου γίνεται µε βάση τις φορτίσεις που πρόκειται να αναλάβουν 
(βάρος υαλοπινάκων, ανεµοπιέσεις, κτλ) και της επιτρεπόµενης παραµόρφωσης και τεκµηριώνεται -όπως 
και ο τρόπος στήριξης τους- µε στατικό υπολογισµό. 
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γ. Όλα τα εξαρτήµατα στηρίξεως των υαλοπινάκων επί του σκελετού θα είναι από διατοµές αλουµινίου, ανο-
ξείδωτου χάλυβα ή επικαδµιωµένου χάλυβα. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων στις διατοµές γίνεται µε ελα-
στικά παρεµβύσµατα, µε αρµοπληρωτικά λάστιχα κτλ, ώστε να επιτυγχάνεται στεγανότητα της κατασκευής. 

δ. Τα µικρά κενά µεταξύ των κατακόρυφων και οριζόντιων ράβδων του πλαισίου σφραγίζονται µε σφραγιστικό 
υλικό που συνιστά ο κατασκευαστής. 

ε. Οι βίδες που έρχονται σε επαφή µε το αλουµίνιο θα είναι από ανοξείδωτο ή επικαδµιωµένο χάλυβα. 

1162.3 Εκτέλεση εργασιών 

1162.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Ο Ανάδοχος τηρεί τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες κατασκευής των υαλοπετασµάτων της κατα-

σκευάστριας εταιρείας, εκτός αν υπάρξει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών: 

- απαιτούµενη αντοχή σε ανεµοπίεση 

- απαιτούµενη στεγανότητα 

- κατάλληλη µόνωση των προβλεπόµενων αρµών  

- επαρκής στήριξη των υαλοπινάκων στο σκελετό του κτιρίου 

- απαιτούµενη ηχοµόνωση 

- απαιτούµενη ηλιακή ανακλαστικότητα 
β. Η σειρά κατασκευής υαλοπετασµάτων που ακολουθείται είναι η εξής: 

- τοποθέτηση των στηριγµάτων και του σκελετού από διατοµές αλουµινίου 

- τοποθέτηση παρεµβυσµάτων, υαλοπινάκων και τυχόν άλλων υλικών πλήρωσης 

- σύσφιξη και ασφάλιση µε την «πλάκα πιέσεως» ή άλλη ειδική διάταξη 

- τοποθέτηση ανοιγόµενων πλαισίων µετά των υαλοπινάκων 

- ολοκλήρωση µε σφράγιση και τοποθέτηση αρµοκαλύπτρων, περιθωρίων κτλ. 
γ. Η κατασκευή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα σφραγιστικά παρεµβύσµατα ή αντικρουστικά - αντικραδασµι-

κά παρεµβλήµατα και ψήκτρες (βουρτσάκια) για τις πλήρεις στεγανώσεις, αεροσφραγίσεις, συγκρατήσεις 
των υαλοπινάκων και για την αποφυγή τριβών µεταξύ επιφανειών αλουµινίου. 

δ. Οι τυχόν ταµπλάδες πλήρωσης και τα πλήρη φύλλα χωρίς υαλοπίνακες θα φέρουν φράγµα υδρατµών και 
µόνωση, όπως απαιτείται για την επίτευξη επιτρεποµένου συνολικού συντελεστή θερµοµόνωσης. 

ε. Η ηχοµόνωση θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ηχοπροστασίας των κτιρίων. Η θερµοµόνωση θα ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης θερµοµόνωσης. και η πυραντίσταση, σύµφωνη µε τη µελέτη πυρασφάλειας. 

στ. Μεταξύ των ασύµβατων στοιχείων (π.χ. επιψευδαργυρωµένος χάλυβας και αλουµίνιο), διαµορφώνεται αρ-
µός που θα αποτρέπει τη γαλβανική αλλοίωση. 

1162.3.2 Στηρίγµατα 
α. Για την τοποθέτηση των στηριγµάτων στις κατάλληλες θέσεις ελέγχεται η επιπεδότητα της πρόσοψης και 

των λοιπών δοµικών στοιχείων του κτιρίου. Ο έλεγχος της επιπεδότητας γίνεται µε ράµµατα που τοποθε-
τούνται κάθετα, οριζόντια και χιαστί στην πρόσοψη για την τοποθέτηση των υαλοπετασµάτων. 

β. Για την προσαρµογή των στηριγµάτων των υαλοπετασµάτων ακολουθείται ένας από τους δύο παρακάτω 
τρόπους στήριξης : 

- επιλογή θέσης και πάκτωσης των στηριγµάτων κατά τη σκυροδέτηση 

- επιλογή θέσης και τοποθέτησης των στηριγµάτων µε ειδικά µεταλλικά βύσµατα µετά την ολοκλήρωση 
της σκυροδέτησης. 

γ. Τα προαναφερθέντα στηρίγµατα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα µηχανικής ρύθµισης της επιπεδότητας του 
σκελετού των υαλοπετασµάτων. 
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1162.4 Έλεγχοι 
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπετασµάτων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, 
το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα: 
• τη στερέωση των διατοµών αλουµινίου και των υαλοπινάκων 
• τη συµµόρφωση επιλεγµένων διατοµών, υαλοπινάκων, στηριγµάτων, παρεµβυσµάτων και άλλων υλικών µε 

τις απαιτήσεις του παρόντος, των Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων  
• την ορθογωνικότητα των κατασκευών 
• τους αρµούς. 

1162.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή υαλοπετασµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

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

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

- η προετοιµασία  

- η προµήθεια, κοπή, κατασκευή και τοποθέτηση όλων των ειδών υαλοπινάκων  

- η προµήθεια και τοποθέτηση των διατοµών αλουµινίου, των µονωτικών υλικών, ενδιάµεσων προφίλ 
για τους διπλούς υαλοπίνακες, παρεµβυσµάτων κτλ. 

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

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

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

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

1162.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής υαλοπετασµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµέ-

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

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υαλοπετασµάτων. 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». 
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